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Kıymetli divan okurları, Uzun süredir yayın hayatına devam eden 
dergimiz Divanın yepyeni sayısında sizlerle beraber olmanın 
mutluluğunu yaşamaktayız. Dergimiz zengin içeriği, güncel mev-

zuat destekli makaleleri ile camiamız mensuplarının kişisel gelişimine 
artı değer sağlamaya devam etmektedir. Ocak ve Nisan aylarında ger-
çekleştirdiğimiz genel kurullardan sonra güçlenerek yoluna devam eden 
derneğimiz, gözbebeğimiz Divan dergimizin bu sayısında yoğun bir çaba 
göstererek siz değerli okurların hizmetine sunmuştur. Gerek camiamız-
da gerekse de diğer kamu kurumları nezdinde bilinen ve dikkate alınan 
divan dergimizin bu sayısına katkı veren  alanında yetkin ve deneyimli 
meslektaşlarımız ile gümrük camiasının diğer mensuplarına desteklerin-
den dolayı teşekkür ederiz. 

Gümrük, “eşya” ve “eşyanın vergisi” üzerine inşa edilmiştir. Gümrüğün 
sebebi eşyadır. Eşyanın dolaşımıdır. Peki eşyayı nasıl tanımlarız? Soru 
eşyanın “ne” olduğu değil, eşyanın “nasıl” tanımlandığı… Her şeyi olduğu 
gibi eşyayı da kullandığımız “dil” ile tanımlarız elbette.  Dilin felsefesini 
ortaya koyması yönüyle önemli bir filozof olan Ludwig Wittgenstein der 
ki; “Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarını imler.” 1  Yani dil, dünyanın 
resmini çizer, sınırlarını belirler. Dil ile anlaşırız, inşa ederiz, tasarlarız. 
İşte gümrüğün dili de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, yani kısaca 
GTİP’tir. 

Dünyanın ilk yazılı Gümrük Tarifesi M.S. 167 yılında Palmira’da Romalı-
larca yazıldı.2 Duvar boyutundaki büyük bir taşa kazınan bu tarife tablo-
su, gelip geçen kervanların görebileceği şekilde tasarlanmıştı.3  Bu tarife 
listesinde eşyaların ölçü birimleri her ülkenin karmaşık farklı ölçütleri 
yerine daha evrensel ve basit ölçütler olan “eşek yükü başına” veya “deve 
yükü başına” şeklinde belirlenmişti. 4  Bu yönüyle standardizasyonun ilk 
adımıydı belki de. Bu vergilerin işlemlerini yapan, yani bir bakıma Roma 
döneminin gümrük muayene memurunun da adı yazıtta “publicanus” 
idi.  5

Zamanla her şey değişti. Palmira yazıtında “ithalatta ve ihracatta her bir 
deve yükü, keçi tulumlarında aromatik yağlar için 13 dinar” şeklindeki 6 
tarifede yer alan aromatik yağlar şimdi;

33.01 “Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı 
halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçi-
neleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya 
benzerlerinde “enfleurage” veya “maserasyon” suretiyle elde edilen kon-

  1 Wittgenstein; Ludwig; Tractatus Logico Philosophicus, Metis Yayınları, Ekim 2013, s. 133
  2 https://borderbee.com/2016/05/20/brief-history-customs/ (Erişim Tarihi:17.09.2019)

  3Asakura, Hironori; World History of the Customs and Tariffs, p.71

  4 Edward, Kafeero; Customs Law of the East African Community in light of WTO Law and the Revised Kyoto 
Convention; Lyabuguma, Uganda 2009; p. 18

 5 Thibault, F., Les douanes chez les Romains, 1888, pp. 190-193.’ten aktaran Asakura, Hironori, a.g.e. p. 70.

  6 Thibault, F., ... p. 70.
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7 Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516)
8  Thibault, F., … p. 70.
9 https://borderbee.com/2016/05/20/brief-history-customs/ (Erişim Tarihi:17.09.2019) ve İstatistik Pozisyon-
larına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516)

 10 https://www.tradebarriers.org/ntb/non_tariff_barriers (Erişim Tarihi: 17.09.2019)

santreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli 
yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış suları ve sulu çözeltileri 

şeklini aldı. 7  Yine bu yazıtlarda “ithalat veya ihracatta her bir deve yükü 
dört keçi tulumu muhteviyatı zeytin yağları için 10 dinar” 8  tanımındaki 
zeytinyağı için artık;

15.09 “Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olma-
sın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)” diyoruz.9 

Roma’dan bu yana sayısız çabayla sürekli gelişen tarife standardizasyonu 
en sonunda uluslararası örgütlerin çabalarıyla “armonize sistem” adıyla 
uluslararası bir standarda ulaştı. 

GTİP’in ilk 6 hanesi dünyanın her yerinde aynı eşyayı ifade eder, 
Wittgenstein’in tabiriyle “imler”. Dolayısıyla, Almanlar elmaya “ap-
fel”, Fransızlar ise “pommes” dediğinde dillerini anlayamayız belki ama 
0808.10 her yerde taze elmanın karşılığıdır. Bu dil, gümrüğün dilidir. 

Bu sayımızda, gümrüğün dili GTİP hakkında üç yazı var. Sn. Bülent Ercan 
Çoban “Tekstil Eşyalarında Bazı Sığınak GTİP’ler” başlıklı çalışmasıyla, 
Sn. Sami Ünlü; “OPGW Tipi Kabloların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyo-
nunda (GTİP) Sınıflandırılması” başlıklı çalışmasıyla GTİP’e ve yazılarına 
konu olan eşyalara bakışımızda yeni ufuklar açacaklar. Yine Sn. Bayram 
Doğan’ın, daha önceki çeşitli sayılarımızda da yer alan “Gazete Haberle-
rinin Tarifelendirilmesi” başlıklı oldukça özgün çalışmasında çeşitli ilginç 
haberleri Gümrüğün Dili ile okuyacağız ve böylece GTİP ile düşünmenin ne 
olduğu hakkında bir fikir edineceğiz.

Tarife dışı önlemler, gümrük vergileri haricinde çeşitli eşyaların ihracı-
nın veya ithalinin zorlaştırılmasıdır. 10  ve elbette bunların amaçları yerli 
üreticiyi korumaktır. Bir tarife dışı önlem olarak nitelendirebileceğimiz, iç 
piyasayı dolayısıyla ülke ekonomisini korumak için uygulanan “Gözetim 
Uygulaması” hakkındaki çalışmasında Sn. Şenol Alkan bize bu uygulama-
nın amacını, tarihini, eksiklerini, artılarını kısacası her yönünü anlatacak. 

Bu sayının konu çeşitliliği bunlardan ibaret değil elbette. Sn. Alp Giray’ın, 
yakın zamanlarda oldukça sıcak bir gündem olan Kıbrıs meselesinin ve 
bu bölgenin hidrokarbon rezervleri üzerindeki tartışmaların arka planını, 
kendi tabiriyle “kodlarını” deşifre ettiği yazısı olan “Kıbrıs Kodları” yazısı 
bize gündemdeki Kıbrıs konusu hakkında yeni bir perspektif sunar iken; 
yine Sn. Hüseyin Yavuz’un gümrüğün aslında bir tedarik zincirinin orta-
sında yer aldığını; dolayısıyla gümrükte yer alan her olgunun bu tedarik 
zincirini de etkilediğini kapsamlı bir şekilde ele aldığı ve bu zincirin so-
runlarına yönelik çözüm önerilerini sunduğu “Tedarik Zincirinde Yaşanan 
Problemlerden Taşıma Şekline Dair Bir İnceleme ve Çözüm Önerileri” baş-
lıklı yazısıyla farklı bir meseleye de göz atacağız.

Biz bu sayıyı yayına hazırlarken çok keyif aldık. Sizlerin de okurken aynı 
keyfi almanız dileğiyle!
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Giriş

Bu makale, genel olarak te-
darik zincirinde yaşanan 
problemlerden taşıma şek-

linin incelenmesi ve bu incelemeye 
dair çözüm önerilerinin sunulma-
sını kapsamaktadır. Amaç, incele-
me sonunda ulaşılan fayda/maliyet 
analizinin yapılması, eksik ya da 
yanlış yanlarının SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Thre-
ats - Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fır-
satlar, Tehditler) analizi ile ortaya 
konması ve buna ilişkin optimum 
çözüm önerilerinin sunulmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Tedarik zin-
ciri, taşıma şekli, dörtlü tedarikçi 
seçim hiyerarşisi, multimodal taşı-
macılık, Yetkilendirilmiş Yükümlü, 

JEL Sınıflandırması Kodu: F18, 
F42, L99, R41

Abstract
This paper covers the examination 
of the transport method from the 
problems in the supply chain in ge-
neral and the presentation of solu-
tions to this review. The aim of this 
study is to analyze the cost / benefit 

of the analysis, to find out the mis-
sing or the wrong aspects by SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportu-
nities, Threats) and to present the 
solution suggestions.

The aim of the supply chain is to 
identify an efficient supply chain 
that meets the requirements of the 
enterprises with an acceptable cost. 
In other words, the supply chain 
with the criteria set by the enterp-
rises is handled in detail and its 
deficiencies and strengths must be 
put forth and necessary measures 
taken. Thus, by comparing the mul-
tiple alternatives made during the 
procurement process of the enterp-
rises, the performance evaluation 
and the deficiencies were examined 
and recommendations on the ne-
cessary solution and development 
of this solution are presented. 

Keywords: Supply chain, type of 
transportation, quaternary suppli-
er selection hierarchy, multi-mode 
transportation, Authorized Econo-
mic Operator,

JEL Codes: F18, F42, L99, R41

Giriş 
CDP  (Carbon Disclosure Project), 
her yıl yayımladığı, iklim değişikli-
ğine dair tedarik zinciri raporların-
da; iklim değişikliklerinin tedarik 
zinciri üzerindeki etkisinin arttığını, 
iklim değişikliği risklerinin şirketle-
rin ilerideki faaliyet ve karlılıklarına 
zarar verebileceğini ortaya koymuş-

tur. 11  Tedarik zinciri seçimi çok 
kriterli bir karar verme problemi-
dir. Tek kriterli karar verme prob-
lemlerinden farklı olarak,  birbiriyle 
bağdaşmayan çoklu kriterleri, he-
defleri ve nitelikleri dikkate alarak, 
mevcut alternatifler, seçenekler, 
politikalar, eylemler ya da adaylar 
içerisinden optimum olanı seçmeyi 
hedeflemektedir. Bundan dolayı, bu 
nitelikler arasındaki değişimin nasıl 
yapılacağı ve sonrasında alınacak 
olan kararlar zor bir problem haline 
dönüşebilmektedir. Bu zor problem 
durumunu doğru çözebilmek için 
çoklu farklı yaklaşımlar mevcuttur. 
Makalemizde, işletmelerin tedarik 
süreci içerisinde yapılan çoklu al-
ternatifler arasında karşılaştırma 
yapılarak, performans değerlen-
dirmesi ile aksaklıklar incelenmiş, 
mukayese ve durumsallık yönetimi 
ile çözüme ve bu çözümün geliştiril-
mesine dair öneriler sunulmuştur.

1. Tedarik Zincirinde Yer Alan 
Taşıma Şekli Uygulamasında 
Ortaya Çıkan Problem ve Çö-
züme İlişkin Uygulama 

* Sektör: Havacılık ve Haberleşme 
Sektörü
* Malzemelerin Alındığı Ülke: ABD
* Taşıma Şekli: ABD’den doğrudan 
Ambarlı Limanı (Deniz Yolu) 
* Yaşanan Olumsuzluklar: Malze-
melerin üretim hattına zamanında 
yetiştirilememesi ve beklenmedik 
zamanlarda büyük maliyetlerin or-
taya çıkması.

TEDARİK ZİNCİRİNDE YAŞANAN 
PROBLEMLERDEN TAŞIMA 
ŞEKLİNE DAİR BİR İNCELEME VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Hüseyin YAVUZ
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret 

Bölge Müdür Yardımcısı 

İnceleme

11    https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-Supply-Chain-Report.pdf (Erişim Tarihi: 24.08.2019)
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Havacılık ve haberleşme sektörü faaliyetleri çerçevesin-
de, ABD ülkesinden başlayan ve deniz yolu taşımacılığı 
ile yapılan mevcut tedarik zincirinin işleyiş ve değerlen-
dirme süreci içerisindeki olumsuzluklar ve buna ilişkin 
çözüm önerileri ele alınmıştır. Uygulama, işletmelerin 
sahip olduğu taşıma rotası ve depolama alternatifleri dik-
kate alınarak bu etmenlerin tedarik zinciri sürecine etkisi 
üzerine yapılmıştır. İşletmelerin mevcut değerlendirme 
sistemi içerisinde, tedarik zincirinin belirlenen kriterler 
doğrultusunda maliyet endişelerinden dolayı diğer taşıma 
yolları alternatiflerinin dikkate almadığı, maliyet/fayda 
unsurunun değerlendirilmemiş olduğu görülmüştür. Te-
darik zincirinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterle-
re bakıldığında genel olarak maliyet, kalite, hizmet süresi 
ve teslim kriterlerinden oluşan dörtlü bir tedarikçi seçim 
hiyerarşisinin varlığı bilinmektedir. Çözüm ve önerilerde 
bu dörtlü tedarikçi seçim hiyerarşisi dikkate alınarak ge-
liştirilmiştir.

Havacılık sanayinde faaliyet gösteren imalatçı firmalar 
ABD’den yaptıkları ithalatların deniz yolu ile gelmesi du-
rumunda, malzemelerin üretim hattına zamanında ye-
tişmediği ve beklenmedik zamanlarda büyük maliyetlere 
katlanılmak zorunda kalındığı, malzemelerin hava yolu 
taşıma şekli seçilerek uçakla getirilmesi durumunda ise, 
maliyetlerin artması ile söz konusu artışın genele yayılma 
sorununun ortaya çıktığı görülmüştür.  

1.1. Analiz ve Bulgular
Tedarik zinciri sürecine ait performans kriter değerleri 
dikkate alınarak elde edilen bazı veriler aşağıda incelen-
miş; elde edilen verilerin analizi için işletmelerin katlan-
dığı maliyet unsurları, kuruluş yeri, ulaşım ağına uzaklı-
ğı, taşıma ücretleri, depolama kapasitesi, gümrük ithalat 
bekleme süresi ve üretim/zaman/sipariş unsurlarının 
basit konfigürasyonu dikkate alınmış ve  her aşama için 
oluşturulan hesaplama ve öneriler yöntem-
leri bir sonraki aşamanın kullanabileceği ve-
rilere dönüştürülmüştür. 

Ülkemizde 30 kara, 8 demiryolu, 100 deniz 
ve 63 hava olmak üzere toplam 201 hudut 
kapısı bulunmaktadır. Kara hudut kapıla-
rında 29, demiryolu hudut kapılarında 5, 
deniz hudut kapılarında 43, hava hudut 
kapılarında ise 13 Gümrük Müdürlüğü bu-
lunmaktadır. Söz konusu müdürlüklerin dı-

şında; deniz hudut kapısı bulunmayıp limanda bulunan 8, 
kara hudut kapısı bulunmayıp sınırda bulunan 2, serbest 
bölgede bulunan 9, iç gümrük olan 63 Gümrük Müdürlü-
ğü bulunmaktadır. Toplam 162 Gümrük Müdürlüğünün 
12’si fiilen kapalı olup 150 faal Gümrük Müdürlüğü ile hiz-
metler yürütülmektedir. 12

Genel olarak bakıldığında, dünya ticaretinin temelinde, 
öngörülebilirlik, müşteri memnuniyeti ve maliyet un-
surları önemli bir rol oynamaktadır. Tedarik zincirinin 
bir parçası olan ithalat ve ihracat işlemlerinin yapıldığı 
gümrük idareleri ve gümrük mevzuatı uygulamaları da bu 
unsurlara doğrudan etki etmekte ve işletmeler arasında 
yaşanan rekabetin önemli bir zincirini oluşturmaktadır. 
Ancak, gümrük mevzuatının handikabı olarak, ani geli-
şen doğal şartların haricinde, taşımanın unsurlarından 
olan uçağın, geminin, trenin ve karayolu taşıma süresinin 
planlamasının öngörüsü yapılırken, eşyanın cinsine ve ül-
kesine göre değişen ithalat prosedürlerinin çokluğundan 
kaynaklı gümrükleme sürecinin öngörüsü zaman zaman 
yapılamamakta ve tarife ve tarifeye bağlı mevzuat tetkik-
leri ve uyuşmazlıklardan kaynaklı gümrükleme süreci, bir 
gün ila on gün arasında değişebilmektedir. Bu sürelere 
yüksek ardiye ücretleri ve sık değişen mevzuat prosedür-
lerinin sebep olduğu gecikmeler de eklendiğinde, buna 
dayalı ürün birim maliyet artışları işletmelerin rekabet 
gücünü doğrudan olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
Kurye firmalarınca taşıma şekline göre değişiklik göster-
mekle birlikte ortalama, ABD’den 1 kg’lık bir kargo, hava 
yolu taşıma şekli seçildiğinde, navlun bedeli olarak 40$ 
ila 50$ aralığında, deniz yolu taşıma şekli seçildiğinde bir 
kargo ne kadar küçük olursa olsun 1 ton ya da 1 m3 kabul 
edilerek minimum 250$ civarında (liman masrafları ve 
konşimento gibi   diğer masraflar hâriç) bir bedelle taşı-
nırken, ülkemizde bu ürünün ambar bekleme ücreti gün-
lük/kg 0,4€’ya kadar ulaşabilmektedir. 13 

12  https://ticaret.gov.tr/data/5d00e40113b8760fa4ee54f6/Ticaret%20Bakanligi%202018%20Yili%20idare%20faaliyet%20raporu.pdf (Erişim Tarihi: 
24.08.2019)
13  YAVUZ. Hüseyin; Gümrük Mevzuatının Tedarik Zinciri İçerisinde İşletmelere Etkisi ve Bu Etkiyi Azaltacak Kolaylaştırıcı Mevzuat Düzenlemeleri, Yüksek 
Lisans Bitirme Projesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

İnceleme

Taşıma 
Türü 

Maliyet 
Ulaştırma 

Hızı 

Hizmet 
Verilen 
yerlerin 
Sayısı 

Çeşitli 
Malları 
Taşıma 
Becerisi 

Tarifeli 
Yükleme-

lerin Sıklığı 

Deniz yolu Çok Düşük Yavaş Sınırlı Çok Yüksek Çok Düşük 

Hava yolu Çok Yüksek Çok Hızlı Geniş Sınırlı Yüksek 

Kara yolu Yüksek Hızlı Çok Geniş Yüksek Yüksek 

Tablo 1.1.1: Firmaya İlişkin Taşıma Türlerinin Özellikleri
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Yapılan çalışmalar neticesinde, kargoların parsiyel ola-
rak ABD’den deniz yolu ile Avrupa’da faaliyet gösteren 
işlek limanlardan birine (Rotterdam, Hamburg, Ant-
werp gibi), sonrasında da yine bu limandan parsiyel 
TIR taşımacılığı ile Ankara teslimi yapılması tedarik 
zincirinde optimum öneri olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Bu kapsamda, deniz taşıması ile toplam 45 gün-
de gelen kargonun, bu yöntem ile 16-25 gün arasında 
üretim bandına yetiştirildiği görülmüştür (Grafik 1.1.1). 
Hava taşımasındaki nakliye süresi ise, kargoların bo-
yutlarından dolayı yaklaşık 10 günlük bir sürede yapıla-
bilmektedir (Grafik 1.1.1). Bu durumda, yapılan hesap-
lamalar ve araştırmalar neticesinde deniz/kara karma 
taşımacılığının, yalnızca deniz taşımacılığına oranla 
%40 daha pahalı, hava taşımacılığına oranla ise %40 
daha ucuz olduğu görülmüştür (Grafik 1.1.2).

1.1.1. Çözüm ve Öneriye İlişkin Bulgular 
(SWOT Analizi)
Tedarik zincirinin bir parçası olan taşıma konseptinin 
güçlü ve zayıf yanları ile bu süreçte var olan ve/veya var 
olabilecek fırsat ve tehditler belirlenmeye çalışılmıştır. 
Buna ilaveten piyasa araştırmaları yanında dünya taşı-

ma trendleri ve literatür taraması da yapılmıştır.
1.1.1.1. Güçlü Yönler:
✓ 45 günlük sürenin 16 ila 25 güne indirilmesi
✓ Zaman/Maliyet dilimlerinde mevcut imkanlar kapsa-
mında optimum noktanın yakalanması
✓ Hammaddenin üretim bandına zamanında yetiştiril-
mesi ve bundan kaynaklı siparişlerin zamanında karşı-
lanarak müşteri memnuniyetinin sağlanması.

1.1.1.2. Zayıf Yönler:
✓ Multi-Mod taşımacılığının getirdiği beklenmedik 
olumsuzluklar.
✓ Meteorolojik kaynaklı gecikmeler.
✓ Çok noktalı irtibata bağlı ülkesel sorunlar

1.1.1.3. Fırsatlar:
✓ Zamanında üretim bandına yetişen hammadde
✓ Maliyete bağlı rekabet üstünlüğü
✓ Hıza bağlı üstün rekabet kabiliyeti

1.1.1.4. Tehditler: 
✓ Entegre karayolu taşımacılığının beraberinde getirdi-
ği kaza, transit gümrük geçişlerinde bekleme ve diğer 
sebeplerden kaynaklanan zaman kaybı, araç şoförleri-
nin kaçakçılık suçlarına karışması gibi olaylarla karşı-
laşılma ihtimali.

✓ Kara taşımacılığına bağlı geçiş ülkelerinde gelişen si-
yasi veya ekonomik gelişmeler.
✓ Avrupa limanlarında gemi aktarmalarında beklenme-
yen gecikmeler.
✓ Kara taşımacılığına bağlı araç arızaları.
✓ Mevsimsel güçlükler

1.2. Sonuç/Çözüm ve Öneriler

✓ Hava sevkiyatları ile mukayese edildiğinde maliyet 
avantajı
✓ Kalkış limanından varış noktasına kadar net maliyet 
bilgisi
✓ Kusursuz iletişim

Şekil 1.2.1: Alternatif Deniz + Kara entegre çözümü
- Daha makul teslimat süresi

Grafik 1.1.1: ABD Transit Süre /Gün

Grafik 1.1.2: Maliyet Oranı 
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Alternatif Deniz + Kara entegre çözümü, Hollanda/Rot-
terdam/Hamburg/Antwerp Limanlarına ABD’den 
daha sık seferler düzenlenmesi, Hollanda/Rotterdam/
Hamburg/Antwerp Limanlarına yapılan taşıma ücret-
lerinin, İstanbul/Ambarlı Limanına yapılan taşıma üc-
retlerinden daha düşük olması ve Hollan-
da/Rotterdam/Hamburg/Antwerp 
Limanlarında tahliye ve gümrükçe onay-
lanmış işlem ve kullanıma 14  ilişkin çıkış 
transit zamanının daha hızlı olması sebe-
biyle optimum maliyet ve optimum süreyi 
içeren alternatif “Deniz + Kara” entegre 
çözümü ortaya konmuştur. Bu çözümle, 
ürünün değeri hava yolu maliyetini karşı-
lamazken, nakliye sürecinde zamana kar-
şılık maliyet oranında daha yüksek bir es-
neklik sağlamış ve taşıma maliyeti 
düşürülmüştür. Bunun yanında, makul 
bir teslimat süresi, hava sevkiyatları ile karşılaştırıldı-
ğında maliyet avantajı, kalkış limanından varış noktası-
na kadar hiçbir gizli maliyet olmadan (beklenmedik 
durumlarda ortaya çıkan) net maliyet bilgisi ve ani ge-
lişmelere karşı kusursuz iletişim olanağı sağlanmıştır.

İşletmeler tarafından oluşturulan yukarıdaki perfor-
mans değerlendirme kriterlerinin yer aldığı tedarik 
zinciri değerlendirmesine ilişkin olarak, toplanan veri-
lerin sonucunda en iyi tedarik sürecinin “Deniz + Kara” 
entegrasyonu olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan, bu 
çözümün geliştirilmesi ve olgunlaştırılması yönünde 
işletmelere ithal ülke çeşitliliğinin artırılması ve makul 
oranda (ambar ordino ücreti günlük/kg 0,4€ dikkate 
alınarak, Min. 16, Max. 25 günlük üretim sürecine te-
kabül eden oranda) stoklama önerilmektedir. Ayrıca, 
hem vergi maliyetlerinin getirdiği finansal yükü ertele-
me hem de günlük 0,4€/kg ambar bekleme maliyetine 
katlanmamak için stoklamada malzemenin bekleme 
süresi dikkate alınarak kira bedeli karşılığı A tipi bir 
antrepoda global sözleşme ile, ya da C ve D tipi antrepo  
15  işletmeciliği izni alınarak ürünlerin burada muhafaza 
edilmesinin getirdiği getirdiği avantajlardan da yararla-
nılması konunun bir başka boyutunu oluşturmaktadır.

1.2.1. Değerlendirme
İşletmelerin tedarik zincirinde var olan maliyet/üre-
tim/zaman ve sipariş problemleri yukarıda bahsedilen 
“Deniz + Kara” entegrasyonu önerileri ile çözülebilece-
ği ve işletmelere maliyet/hız/yapısallık yönünde fayda 

sağlayacağı, yapısal olarak tedarik zincirinde zikredilen 
değişikliklerin dikkate alınması ve buna ilişkin aşağıda 
tavsiye edilen uzun vadeli önlemlerin alması önerilebil-
mektedir.
İthalattaki işlem süresi; gümrük beyannamelerinin 
tescil-onayı ile başlamakta, gümrük müdürlüğünce 
gerçekleştirilen kontrol ve muayene işlemlerinin bitiril-
mesi ve ardından vergilerinin ödenmesine kadar olan 
süreyi kapsamaktadır.
2018 yılı aylık ortalama, gümrük işlem sürecinin baş-
ladığı andan itibaren ithalatta işlem gören gümrük 
beyannamelerinin %45’inin işlemleri ilk sekiz saatte, 
%70’inin işlemleri ise ilk 24 saat içinde tamamlanmak-
ta ve eşyaları teslim edilebilir hale gelmektedir. İlk 24 
saat itibariyle bu oran fiziki kontrole tabi tutulan be-
yannameler için %43, belge kontrolüne tabi tutulan be-
yannameler için %72, mavi hatta işlem gören beyanna-
meler için %30, yeşil hatta işlem gören beyannameler 
için ise %87 olarak gerçekleşmiştir. 16 Ayrıca, yeşil hat 
uygulamasına tabi firmaların ilk yarım saat içerisinde 
ithalat işlemlerinin %20 sinin tamamlandığı dikkate 
alınarak, firmaların tedarik zincirinin önemli bir halka-
sını oluşturan gümrükten kaynaklı gecikmeleri bertaraf 
etmesi için Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO-YY) 17  ya 

Tablo 1.2.1: Hatlara göre işlem süreleri (2018 yılı Eylül Ayı-ithalat)

14 YAVUZ Hüseyin: Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, Analiz Yayınları, Ankara 2018, s.352-53
15 C Tipi Özel Antrepo: Yalnız antrepo işleticisine ait ithalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın 

konulduğu yerlerdir. D Tipi Özel Antrepo: İşleticisi ve kullanıcısı aynı kişi olan Gümrük Kanunu’nun 104/3. maddesinin uygulandığı (Basitleştirilmiş Usul-Kayıt 

Yoluyla Rejime Giriş) antrepodur. Kayıt yoluyla rejime girişine izin verilen eşyanın doğrudan D tipi antrepoya gelmesi halinde eşyanın gümrüğe sunulmasına 

gerek yoktur. (GY 332/3)
16 http://risk.gtb.gov.tr/data/5a536e36ddee7d1fa8b6c0ff/2018%20YILI%20OCAK%20AYI%20G%C3%9CMR%C3%9CK%20%C4%B0%C5%9ELEM%20

S%C3%9CRELER%C4%B0.pdf (Erişim Tarihi: 24.08.2019)
17 Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına 

sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür. 
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da Onaylanmış Kişi Statü Belgesi 18  sahibi olması için 
ve zorunlu durumlarda ilk güzergahın kullanımı ihti-
mali dikkate alınarak da, ithal edilen eşyaların sektörel 
bazda ihtisas gümrük uygulamasına tabi eşyalar olması 
sebebiyle, Ambarlı Gümrüğü’nün 103 Seri No.lu Telsiz 
ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları İhtisas 
Gümrüğü Uygulaması Genel Tebliği 19  kapsamına alın-
ması için Ticaret Bakanlığı’na (Gümrükler Genel Mü-
dürlüğü) başvuruda bulunmaları önerilmektedir.

Diğer taraftan, diğer multimodal taşımacılığının getir-
diği avantaj veya dezavantajlar burada konu edilmemiş 
olsa da, eşyanın cinsi, hacmi, ağırlığı veya mahiyeti iti-
bariyle farklılıklar dikkate alınarak, gümrük mevzuatı 
açısından yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün tedarik 
zincirine sağladığı, eksik beyan, kısmi teminat, azaltıl-
mış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme, tam 
beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul (taşıt üstü), yeşil hat 
uygulaması, ithalat ve ihracat beyannamelerine bel-
ge eklememe, beyannamenin belge kontrollerine tabi 
tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması, 
beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması 
halinde muayenenin öncelikle yapılması, serbest dola-
şıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında deniz-
yolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölge-
sine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek 
eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük 
Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin dü-
zenlemeler 20  gibi kolaylaştırıcı prosedürün getirdiği 
avantajların sektörce yeniden değerlendirilerek, yet-
kilendirilmiş yükümlü statüsü belgesini almaları için 
gerekli girişimde bulunmaları durumunda, gümrük 
bekleme sürelerinin bertaraf edilmesi mümkün bulun-
maktadır.

Bu açıdan bakıldığında, transit serbestliğinin gelişti-
rilmesi, ücret, harç ve prosedürlerin  azaltılması, ticari 
mevzuatın şeffaflığı ve öngörülebilirliğinin artırılması, 
gümrük idareleri arasında işbirliğini artırıcı mekaniz-
maların oluşturulması, yükümlülüklerin özellikle geliş-
mekte olan ülkelerce uygulanabilmesine yönelik teknik 
yardım ve kapasite artırımına ilişkin hükümlerin oluş-
turulması konularını içeren 27 Kasım 2014 tarihinde 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Kurulunda DTÖ’yü 
kuran Marekeş Anlaşmasının bir parçası haline gelmiş 
olan Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması ile başlayan 

uluslar arası süreç, 10 Ocak 2013 tarihi itibariyle ülke-
mizde başlamıştır.  Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü 
benzeri uygulamalara sahip ülkelerle imzalanacak olan 
ve anlaşmaya taraf ülkelerin birinin vermiş olduğu yet-
kilendirilmiş yükümlü statüsünün diğer taraf ülkelerce 
de kabul edilmesine olanak sağlayan karşılıklı tanıma 
anlaşması ile yetkilendirilmiş yükümlü statü belgesi 
sahibi firmalar, anlaşmaya taraf ülkelerce daha güve-
nilir olarak kabul edilecekleri ve bu ülkelerle yapılacak 
ticarette daha az kontrole tabi tutulma, öncelikli kont-
rol gibi o ülke tarafından sunulan kolaylıklardan fay-
dalanabilecekleri için, ithalat/ihracat işlemlerinin daha 
kolay hale geleceği gibi buna ilişkin maliyet azalışın-
dan ve uluslararası rekabet üstünlüğünden de bahset-
mek mümkün olabilecektir. Örneğin, Türkiye/G. Kore 
Karşılıklı Tanıma Anlaşması ile birlikte, bir Türk AEO 
firması, diğer ülke firmalarından daha önce G. Kore 
pazarına giriş imkânına sahip olabilecektir. Böylece, 
Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Sahibi Firmalarımız 
karşılıklı olarak daha güvenilir olarak kabul edilecek ve 
G. Kore’ye gerçekleştirecekleri ticarette (ithalat/ihra-
cat) daha az kontrole tabi tutulma ve öncelikli kontrol 
kolaylıklarından faydalanabileceklerdir. Aynı durum, 
AB üyesi 28 ülke içinde geçerlidir. 

Tüm bunların da ötesinde, gerek firmaların tedarik 
zincirleri, gerekse hizmet veren gümrük idareleri açı-
sından bakıldığında, gümrük idaresiyle ticaret erbabı 
arasında işbirliğinin artışı; gümrük idaresinin iş yükü-
nün hafifletilmesi, riskli sevkiyatlara daha çok odakla-
nabilmesi ve kaçakçılık faaliyetleriyle daha etkin mü-
cadele edilebilmesi; gümrüklerdeki eşya hareketlerinin 
ve araç sevkiyatlarının hızlandırılması, yasal ticaretin 
kolaylaştırılması ve yasadışı ticaretle mücadelede et-
kinliğin arttırılması gibi olumlu sonuçlar doğuracaktır. 
Yine bu işbirliği sayesinde ülkemizin uluslararası reka-
bet gücünün artması, ülkemizin yabancı yatırımlar için 
daha cazip hale gelmesi, ülkemizin dış ticaretin hızlı 
ve kolay yapıldığı bir ülke olarak tanınması sağlanacak 
ve ulusal/uluslararası piyasalarda ticaret ortağı olarak 
daha çok tercih edilme, uluslararası ticaretteki emni-
yet ve güvenlik açıklarının azaltılması yoluyla güvenli 
ticaretin teşvik edilmesi, işlemlerin daha az maliyetli ve 
daha hızlı gerçekleştirilmesi yoluyla ihracatın destek-
lenmesi, uluslararası standartlarda daha etkin ve ve-
rimli çalışan, daha yüksek rekabet gücüne ve daha iyi iç 

18 Gümrük Yönetmeliği 22.nci maddesine göre: Gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla belirlenen basitleştiril-

miş usul, uygulama ve yetkilerden (örneğin mavi hat uygulaması gibi) yararlanmak üzere Gümrük Yönetmeliği’nin 23 ve 24 üncü maddelerde belirlenmiş koşulları 

sağlayan, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere talep etmeleri halinde verilen belge.
19  YAVUZ Hüseyin: Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları, Analiz Yayınları, Ankara 2018, s.423
20  Yürürlük Tarihi: 23.04.2019 olan ve 23.01.2019 tarih ve 30664 sayılı R.G’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1) 
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kontrol süreçlerine sahip firma sayısında artış sağlan-
ması, tedarik masraflarının azalması ve tedarikçilerle 
işbirliğinin artması sağlanacaktır. 

Ayrıca bu işbirliğinin artışı sayesinde, ihracatçıların 
yurtdışı alıcılarına eşyaları zamanında teslim edebil-
me, uluslararası pazarlarda tedarikçi olarak daha çok 
tercih edilme, uluslararası piyasalarda güvenilir olarak 
tanınma, karşılıklı tanıma anlaşması yapılan ülkeler-
de yetkilendirilmiş yükümlü olarak kabul edilme ve o 
ülkede yetkilendirilmiş yükümlüler için sağlanan ayrı-
calıklardan mütekabiliyet esasına dayanılarak fayda-
lanabilme gibi avantajlar elde edeceklerinden, bütün 
bunlar bir bütün halinde değerlendirildiğinde; birbiri-
ni tetikleyen sinerjiye bağlı topyekun bir ulusal ve milli 
faydanın da elde edilmesi ile sonuçlanacağı konunun 
görünmeyen diğer bir boyutu olarak dikkatlerden kaç-
mamalıdır.  

1.2.2. Sonuç
Tedarik zinciri ile hedeflenen, işletmelerin gereksinim-
lerini kabul edilebilir bir maliyet ile sürekli karşılayan 
etkin bir tedarik zinciri yöntemini belirlemektir. Diğer 
bir ifadeyle, işletmeler tarafından belirlenmiş ölçütler-
le tedarik zinciri detaylı bir şekilde ele alınarak buna 
ilişkin eksik ve güçlü yanlarının ortaya konulması ve 
gereken önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu ça-
lışmada işletmelerin tedarik süreci içerisinde yapılan 
çoklu alternatifler arasında karşılaştırma yapılarak 
performans değerlendirmesi ile aksaklıklar incelenmiş, 
çözüme ilişkin ve bu çözümün geliştirilmesine dair 
perspektif analiz önerileri sunulmuştur.
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Özet:

T   ürk Gümrük Mevzuatın-
da, 03.02.1995 gün ve 
1995/6525 sayılı Bakan-

lar Kurulu Kararıyla onaylanan 
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş 
Anlaşmasının ek’inde yer alan ve 
bu anlaşmanın ayrılmaz parçası-
nı teşkil eden Korunma Tedbirleri 
Anlaşması ile yerini alan tarife dışı 
önlem araçlarından biri olan gö-
zetim uygulamasında, ithal edilen 
eşyanın ülke ekonomisine ve yer-
li üreticiye olumsuz bir etkisinin 
bulunup bulunmadığının tespiti 
amacıyla Ticaret Bakanlığınca in-
celeme başlatılmakta; inceleme 
konusu eşyanın ithalat etkilerinin 
izlenmesi amacıyla bu eşyanın 
gözetim kıymetinin altında beyan 
edilen kıymet beyanlarında, göze-
tim belgesi ile ithali öngörülerek, 
gözetim konusu her eşya veya eşya 
grubu için ayrı tebliğler yayımla-
narak yürürlüğe konulmaktadır.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler 
Genel Müdürlüğünün  2018/10 
(mülga)  ve 2019/1 sayılı Genelgesi 
çerçevesinde,  kıymet kriterli  gö-
zetim uygulamalarında yükümlü 
beyannamede yurt dışı diğer gider 
olarak   ek kıymet beyanı ile ithal 

eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde 
belirtilen gözetim  kıymetine ulaş-
masını  sağlayarak eşyayı gözetim 
belgesi alınmaksızın ithal etmesi 
halinde,  eşyanın teslimi akabin-
de kıymet artırımı nedeniyle buna 
isabet eden gümrük vergilerin ia-
desi için vergi mahkemelerinde 
açılan davalarda, mahkemelerce 
buna ilişkin Danıştay Kararları 
uyarınca; “Gözetim Uygulama-
sına ilişkin Tebliğlerde belirti-
len kıymetin, eşyanın 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu hükümlerine 
göre saptanan gerçek satış bede-
li olmadığı, dolayısıyla, eşyanın 
kıymetinin noksan beyan edildiği 
yolunda somut tespit yapılmak-
sızın gözetim önlemlerinin yanlış 
uygulanması suretiyle tahakkuk 
ettirilen vergilerin iadesi gerektiği 
yönünde”  karar verilerek, yüküm-
lülerin  açtıkları dava ile ek beyan 
sonucu ödedikleri gümrük vergile-
ri geri alınmak suretiyle gözetim 
uygulaması etkisiz kılınmaktadır. 
Bunun sonucu olarak; gözetim 
uygulamasından istenilen fayda-
nın sağlanabilmesi bakımından, 
gümrük ve dış ticaret mevzuatında 
gözetim uygulamalarına yönelik 
getirilebilecek yasal düzenlemeler, 
bu çalışmamızda irdelenecektir.   

Anahtar Kelimeler: Tarife Dışı 
Önlemler, Gözetim Uygulaması, 
Gümrük Kıymeti, Gümrük Vergi-
leri, Vergi Mahkemeleri. 

JEL Sınıflandırma Kodu: K34

Abstract:
Under the Turkish Customs Le-
gislation, in the surveillance 
application, which is among the 
non-Tariff measures, included in 

the Protection Measures Agree-
ment that is an integral part of the 
World Trade Organization Foun-
dation Agreement and which was 
approved by the Council of Minis-
ters Decision dated 03.02.1995 
and numbered 1995/6525, the Mi-
nistry of Trade launched an inves-
tigation to determine whether the 
imported goods have a negative 
impact on the country’s economy 
and domestic producers; in order 
to monitor the import effects of 
the goods subject to the investiga-
tion, in the asset declarations dec-
lared under the surveillance asset 
of this good, separate statements 
are issued for each good or group 
of goods by proposing importation 
with surveillance document.

In accordance with the Circular 
of the General Directorate of Cus-
toms of the Ministry of Trade No. 
2018/10 (abolished) and 2019/1, 
in the custodial surveillance app-
lications, if the obligator provides 
additional asset declaration and 
its import goods’ to reach indica-
ted surveillance asset in the rele-
vant document without taking sur-
veillance document, in the cases 
brought to the tax courts for the 
return of customs duties due to the 
increase in the asset after the de-
livery of the goods, in accordance 
with the relevant Council of State 
Decisions; “The value specified in 
the Statements on Surveillance 
Application, since there is no real 
sale price determined according 
to the provisions of the Customs 
Law No. 4458, concluding that the 
taxes accrued should be returned 
by improper implementation of 
the surveillance measures witho-

GÖZETİM UYGULAMASI 
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ut concrete determination that the value of the goods 
is notified” the enforcement of the surveillance appli-
cation is disenabled with the case by taking back the 
customs duties that the obligator paid as a result of the 
additional statement.

As a result; in order to provide the desired benefit from 
the surveillance practice, the legal arrangements for the 
surveillance practices in the customs and foreign trade 
legislation will be examined in this study.

Keywords: Non-Tariff Measures, Surveillance Practi-
ce, Customs Asset, Customs Duties, Tax Courts.

JEL Classification Code : K34

Giriş:
Son dönemlerde siyasi anlaşmazlıklardan kaynaklanan 
ve ABD’nin başını çektiği  ticaret savaşlarını bir kenara 
bırakırsak, coğrafi uzaklıkların önemini yitirdiği ve eko-
nomilerin hızla globalleştiği günümüzde, ülkelerin bir 
taraftan çok taraflı anlaşmalar, bir taraftan da iktisadi 
birleşmeler yoluyla dış ticaret akımlarına müdahalede 
kullandığı geleneksel araç olan tarifeleri bir başka de-
yişle gümrük vergilerini kaldırırken (ya da oranlarını 
düşürürken), bir taraftan da görünmez engel niteliğin-
de olan tarife dışı engelleri de bir araç olarak  kullanma-
ya başlamakta, böylelikle ülkeler, tarifelerin azaltılması 
ya da ortadan kaldırılması neticesinde ortaya çıkan boş-
luğu tarife dışı engellerle doldurmaya çalışmaktadırlar.

Uluslararası ticarette tarife dışı engeller en basit anla-
mıyla; “uluslararası ticareti engelleyici etki yapan her 
türlü kanun, kural ya da ithalat vergisinden farklı her-
hangi bir uygulama” olarak tanımlanmaktadır.

Ülke uygulamalarına bakıldığında tarife dışı engeller 
genel itibariyle; “mevsimlik tarifeleri, tarife kotaları 
(belli bir sınıra kadar ithalatta vergi indirimi veya mua-
fiyet uygulanması) ithalat teminatları, ithalattan alınan 
ek vergileri, anti-damping ve anti-sübvansiyon eylem-
leri, ithalat düzeyini sınırlamaya yönelik gözetimler ve 
otomatik (süresi bittikçe yenilenen) lisanslarını” kapsa-
maktadır. 

Ülkemizde ise tarife dışı engeller bir başka ifade ile tica-
ret politikası önlemleri İthalat Rejimi Kararının 4’üncü 
maddesi çerçevesinde; “gözetim, korunma önlemleri, 
miktar kısıtlamaları ve ithalat veya ihracat yasaklama-
larından” oluşmaktadır. 

Bu çalışmamızda, Ülkemizde tarife dışı önlem araçla-
rından biri olan gözetim uygulamasının mevzuatımız-

daki tarihçesi ile birlikte kısa bir tanımlaması yapıl-
dıktan sonra, gümrük mevzuatı çerçevesinde kıymet 
kriterli gözetime tabi eşyalara yönelik beyan aşamasın-
da gümrük idarelerinde yapılan işlemler ile ikincil ve 
sonradan kontroller neticesinde eşyanın gözetim belge-
sine tabi olduğunun tespiti halinde buna ilişkin uygu-
lanacak yaptırımlara mevzuat düzenlemelerine yönelik 
önerilerimizle birlikte  yer verilecektir.

1.Gözetim Uygulamasının Tarihçesi:
Avrupa Birliği öteden beri ithalatın üye ülkelerin üreti-
cilerine verdiği zararın önlenebilmesi ve gerekli koru-
yucu tedbirlerin zamanında alınabilmesi için Topluluk 
ithalatını gerektiğinde takibe alan “gözetim mekaniz-
ması” oluşturmuştur.

Bu bağlamda, Türk Mevzuatında ise İthalatta uygu-
lanacak gözetim önlemleri, 29.01.1995 gün ve 22186 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 26.01.1995 gün ve 
4067 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 
25.02.1995 gün ve 22213 sayılı Resmî Gazetede yayım-
lanan 03.02.1995 gün ve 1995/6525 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Ku-
ruluş Anlaşmasının ek’inde yer alan ve bu anlaşmanın 
ayrılmaz parçasını teşkil eden Korunma Tedbirleri An-
laşması ile yerini almıştır.

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatımızda hali hazır-
da yer alan gözetim uygulamasının yasal dayanağını, 
20.02.1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun değişik 1 
inci, 14.05.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun deği-
şik 2’nci, 06.05.1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 
2’nci, 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci 
maddeleri ile 02.02.1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun 
hükümlerine göre 2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim 
Uygulanması Hakkında Karar  teşkil etmekte ve anılan 
Karar uyarınca da  İthalatta Gözetim Uygulaması Yö-
netmeliği çerçevesinde  Ticaret Bakanlığınca çıkarılan 
Tebliğler ile gözetim uygulamaları yürürlüğe konmak-
tadır.

Bahse konu mevzuat çerçevesinde yukarıda tarife dışı 
engel olarak tarif ettiğimiz gözetim, bir malın ithalatı-
nın yerli üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi ya-
ratacak miktar ve/veya şartlarda artması halinde, ülke 
menfaatleri göz önünde bulundurularak ithalatının 
herhangi bir miktar ve/veya değer sınırlaması olmadan 
Ticaret Bakanlığınca düzenlenecek “Gözetim Belgesi” 
ile izlenmesine yönelik bir uygulama olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

2.Yürürlükteki Gözetim Uygulamaları:
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İthal edilen eşyanın ülke ekonomisine ve yerli üreticiye 
olumsuz bir etkisinin bulunup bulunmadığının tespiti 
amacıyla Ticaret Bakanlığınca inceleme başlatılmakta; 
inceleme konusu eşyanın ithalat etkilerinin izlenmesi 
amacıyla da bu eşyanın ancak gözetim belgesi ile ithala-
tı öngörülmekte ve gözetim konusu her eşya veya eşya 
grubu için ayrı tebliğler yayımlanmaktadır.  
   
Yürürlükteki Tebliğlere göre bunları örneklendirirsek; 
2011/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İliş-
kin Tebliğde “3501.10.90.00.00, 3501.90.90.00.11, 
3501.90.90.00.19, 3502.20.91.00.00, 
3502.20.99.00.00, 3504.00.10.00.00 ve 
3504.00.90.00.19 GTİP’li eşyaların ithalatında herhan-
gi bir kıymet kriteri olmaksızın” gözetim uygulaması ol-
duğu, 2007/3 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına 
İlişkin Tebliğde ise “1207.40.90.00.11 GTİP’li eşyada  
kıymet kriterli” gözetim uygulaması olduğu, bunlara 
ilaveten de “2010/1 sayılı Tebliğ ile tebliğ ekinde fasıl 
numarası ile gümrük tarife pozisyonu belirtilen tekstil 
ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatının kayda alınmak 
suretiyle kayıt belgesi” yoluyla   kıymet kriteri içermek-
sizin  gözetim uygulamasının yürürlüğe konulduğu gö-
rülmektedir. Bu meyanda, gözetim tebliğleri uyarınca 
herhangi bir eşya gözetim uygulamalarına ya “kıymet 
kriterli ve kıymet kriteri olmaksızın gözetim belgesi” 
yoluyla ya da “kıymet kriteri olmaksızın kayıt belgesi 
yoluyla” tabi olmaktadır. 
Yazımızın asıl konusunu oluşturan kıymet kriterli gö-
zetime tabi eşyalara ilişkin hazırlanan Tebliğlerde yer 
alan genel hükümlere bakıldığında ise;

“Gözetim belgesi”, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü 
diğer koşullar saklı kalmak üzere, ithalatçının usulüne 
uygun başvurusunun Ticaret Bakanlığı İthalat Genel 
Müdürlüğüne ulaşmasından itibaren 10 işgünü için-
de talep edilen tüm miktar üzerinden, ücretsiz olarak 
6 (altı) ay geçerli olacak şekilde verilmektedir. Yapılan 
beyanın gerçeğe aykırı olduğunun ve başvurularda su-
nulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tes-
pit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmemek-
tedir.    

Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilememekte; gö-
zetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 
10 işgünü içerisinde yükümlüsünce Ticaret Bakanlığı 
İthalat Genel Müdürlüğüne iade edilmesi gerekmek-
tedir. Gözetim uygulaması konusu ithalat işlemlerine 
esas olan belgelerde tahrifat yapıldığının, sahte belge 
kullanıldığının, gözetim belgesinin üçüncü kişilere dev-
redildiğinin veya verilen taahhütnamelere aykırı dav-
ranıldığının Denetim Birimlerince belirlenmesi duru-

munda, firmaların gözetim belgeleri iptal edilmekte ve 
gözetim uygulaması yürürlükte olduğu süre içerisinde 
bir daha gözetim belgesi düzenlenmemektedir. 

Gümrük idarelerince tespit ve kabul edilen kıymet veya 
miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya mik-
tarı, toplam %5’e (%5 dâhil) kadar bir oranda aşması 
halinde ithalatın yapılması mümkün olmaktadır. Bu 
oran Ticaret Bakanlığı tarafından malın ve işlemlerin 
özelliklerini dikkate alarak, %10’u aşmamak üzere de-
ğiştirilebilmektedir. 

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdür-
lüğünün 2017/7 sayılı Genelgesi ile 18.12.2017 tarihin-
den itibaren “TPS-EB-0963-Gözetim Belgesi (Tarım)”, 
“TPS-EB-0964-Gözetim Belgesi (Sanayi)”, başvuruları 
Tek Pencere Sistemi üzerinden gerçekleştirilmekte, Tek 
Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge nu-
marası yükümlü tarafından beyannamenin 44 No’lu ha-
nesine kaydedilmektedir. 

Yürürlükte olan tebliğler incelendiğinde, genel itiba-
riyle ülke ayrımı yapılmadan gözetim uygulamasının 
tercih edildiği görülmektedir. Örneğin; İthalatta Gö-
zetim Uygulanmasına İlişkin 2017/5 sayılı Tebliğde 
1209.91.80.00.11 GTİP’li kabak tohumu cinsi eşya için 
“ülke ayrımı gözetilmeden” ithalatında ileriye yönelik 
olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin 
usul ve esaslar belirtilmektedir. Buna bir istisna olarak, 
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2018-11 gereğin-
ce ise birim kıymeti Kg/5 ABD dolarının altında beyan 
edilen 3918.10.10.00.11 ve 3918.10.90.00.19  GTİP’li 
PVC yer kaplamalarının,  A.TR dolaşım belgesi eşliğin-
de ithal edilmesi  ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden 
biri menşeli olması halinde söz konusu  eşyaların  itha-
latında gözetim belgesi aranmamaktadır. Dolayısıyla, 
bu çalışma kapsamında incelenen gözetim uygulamala-
rı için, her bir tebliğ kapsamındaki şartların aynı olma-
dığı, bazılarında menşe kriteri dikkate alınmaksızın il-
gili eşya için gözetim uygulamasının söz konusu olduğu, 
bazılarında ise özellikle son dönemde dolaşım belgesi 
ve ayrıca menşe şartı altında bu uygulamanın çerçeve-
sinin çizildiği sonucuna ulaşılmaktadır.

 3. Gözetim Uygulamasında Gümrük İşlemleri 
ve Yaptırımlar 
Bununla birlikte, söz konusu Tebliğlerde “Gözetim 
belgesi, Gümrük Kanunu’nun eşyanın gümrük kıyme-
tine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 
Bu Tebliğ’de belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu’nun 
“Eşyanın Gümrük Kıymeti” ne ilişkin hükümlerinin uy-
gulanmasına esas teşkil etmez.” hükmü yer almakta, 
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“Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde 
ilgili gümrük idaresince aranır.” hükmü ile de gümrük 
idarelerince yapılacak işlemler bildirilmektedir. 
Kıymet kriterli gözetim uygulamasına yönelik gümrük 
idarelerince yapılan işlemlere ilişkin usul ve esasları 
düzenleyen Ticaret Bakanlığının mülga 2018/10 sayılı 
Genelgesinde özetle: “Gözetime tabi eşyanın ithali sı-
rasında gözetim belgesi ibraz edilmesi durumunda bu 
belgeye istinaden eşyanın serbest dolaşıma girişi sağ-
lanmakta, ancak beyan sırasında yapılan kontrollerde, 
Gözetim Belgesi olmadığı halde beyan edilen kıymetin 
ilgili tebliğde belirtilen kıymete ulaşmaması durumun-
da ise, yükümlüden söz konusu eşya için Ticaret Ba-
kanlığından  Gözetim Belgesi temin etmesi istenmek-
te, yükümlü ayrıca  beyannamede yurt dışı diğer gider 
olarak ek kıymet beyanı ile ithal eşyasının kıymetinin 
ilgili tebliğde belirtilen gözetim  kıymetine ulaşması-
nı da sağlayarak eşya için gözetim belgesi almaksızın  
eşyasını serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutmakta-
dır. Ancak sonrasında yükümlülerin 4458 sayılı Kanu-
nun 211’nci maddesine göre gümrük idarelerinden geri 
verme ve kaldırma talebinde bulunabilmesi için idari 
yargı mercilerine başvuru yolu açık olmak üzere Tica-
ret Bakanlığından gözetim belgesi alma zorunlulukları 
bulunmaktadır.

İkincil ve sonradan kontroller neticesinde eşyanın be-
yan edilen GTİP’in  aksine tespit edilen GTİP’ine göre 
gözetime tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında 
gözetim belgesinin ibraz edilmemiş olması durum-
larında -5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 
kapsamına giren hususlar mahfuz olmak üzere- yü-
kümlüsünden gözetim belgesi talep edilmekte, buna 
karşılık vergilendirme unsurlarında herhangi bir ay-
kırılık olmamasına karşın, beyan edilen kıymetin ilgi-
li Gözetim Tebliğindeki kıymetten düşük olduğunun 
anlaşılması halinde, gümrük idaresince yükümlülere 
bu husus bildirilerek, yapılan bildirimden sonra otuz 
gün içinde yükümlü tarafından farklılığa ilişkin vergi-
lerin ödenmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanunu-
nun 235’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ve 
4 üncü fıkrası uyarınca işlem tesis edilmemektedir.” 
şeklinde hükümler ihtiva etmekteydi. Ancak söz konu-
su Genelgenin yürürlükte olduğu süreçte;  kıymet kri-
terli  gözetim uygulamalarında yükümlü beyannamede 
yurt dışı diğer gider olarak ek kıymet beyanı ile ithal 
eşyasının kıymetinin ilgili tebliğde belirtilen gözetim  
kıymetine ulaşmasını  sağlayarak eşyayı gözetim bel-
gesi alınmaksızın ithal etmesi halinde, eşyanın teslimi 
akabinde kıymet artırımı nedeniyle buna isabet eden 
gümrük vergilerin iadesi için vergi mahkemelerinde 
açılan davalarda, mahkemelerce buna ilişkin Danış-

tay Kararları uyarınca; ”Gözetim Uygulamasına ilişkin 
Tebliğlerde belirtilen kıymetin, eşyanın 4458 sayılı 
Gümrük Kanunu hükümlerine göre saptanan gerçek 
satış bedeli olmadığı, dolayısıyla, eşyanın kıymetinin 
noksan beyan edildiği yolunda somut tespit yapılmak-
sızın gözetim önlemlerinin yanlış uygulanması sure-
tiyle tahakkuk ettirilen vergilerin iadesi gerektiği yö-
nünde”  karar verilerek, yükümlülerce  açtıkları dava 
ile ek beyan sonucu ödedikleri gümrük vergileri geri 
alınmak suretiyle gözetim uygulaması etkisiz kılındığı” 
müşahede edilmiştir. Ancak, son yayımlanan gözetim 
uygulamasına ilişkin Bakanlığımız Gümrükler Genel 
Müdürlüğünün 2019/1 sayılı Genelgesinde “beyanna-
menin tescilinde ve  beyan sırasında  yapılan kontrol-
lerde kıymet artırıma ilişkin hükümler ile sonrasında,  
yükümlülerin  4458 sayılı Kanunun 211’nci maddesi-
ne göre gümrük idarelerinden geri verme ve kaldırma 
talebinde bulunabilmesi için idari yargı mercilerine 
başvuru yolu açık olmak üzere Ticaret Bakanlığından 
gözetim belgesi alma zorunluluklarına dair hüküm-
lerin aynı kaldığı, buna ilaveten eşyanın tesliminden 
sonra yapılan kontroller sonucunda, GTİP değişikliği 
bir başka ifade ile vergilendirme unsurlarında değişik-
lik sonucu eşyanın gözetime tabi olduğunun ve bu şar-
tın karşılanmadığının anlaşılması halinde dahi  kıymet 
artırımına” imkan tanınmıştır.

Genelgede “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 
kapsamına giren hususlar mahfuz olmak üzere” şek-
lindeki hükme yer verilmemiş ancak “Serbest dolaşı-
ma giriş rejimi, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat 
rejimi, dahilde işleme rejimi kapsamı geri ödeme sis-
temi ile şartlı muafiyet sistemi kapsamı işletme malze-
mesi ithali hariç olmak üzere, sair gümrük rejimlerinin 
kullanımına yönelik tescil edilen gümrük beyanname-
lerinde beyan edilen eşya kıymetinin ilgili gözetim 
tebliğinde belirtilen kıymete ulaşmaması durumunda, 
gözetim belgesi ve ilave yurtdışı gider şartı aranmak-
sızın işlemler tamamlanır.” hükmü eklenmiştir. Bu 
durumda, yukarıda defaatle belirtildiği üzere kıymet 
artırımına ilişkin davaların gümrük idaresine sonuç-
lanmasına neden olacağı ayrıca herhangi bir cezai 
müeyyide olmadığından yükümlülerin gözetim uygu-
lanmasından kaçınmak için tarife saptırması yapılarak 
anılan Genelge hükümlerin uygulanmasının suiistimal 
edilebileceği izahtan varestedir.

Söz konusu Genelgede kıymet kriterli gözetime tabi 
eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında veya ikincil 
ve sonradan kontroller sonucunda belirlenen bir kıy-
metin altında ithal edilmek istendiğinin tespit halinde 
Gözetim uygulamaları tebliğlerinde belirtilen kıymet-
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ler, eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine 
göre belirlenmiş gerçek satış bedeli olmadığından ve 
söz konusu Tebliğlerde böyle bir durumda, belirtilen 
kıymetin esas alınması suretiyle ek tahakkuk yapıl-
masını öngören herhangi bir düzenleme de bulunma-
dığından, gözetim kıymetinin gümrük kıymeti olarak 
kabul edilerek buna göre gümrük vergilerin alınması 
mer’i mevzuata aykırı bir durum teşkil ettiği tabiidir. 
Zira bu yönde Danıştay 7. Dairenin 27.05.2009 tarihli 
ve E:2008/3687, K:2009/2639 sayılı kararı da bulun-
maktadır.

4. Mevzuata Getirebilecek Düzenlemeler:
Öncelikle, yürürlükteki 2019/1 sayılı Genelgede “göze-
time tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında be-
lirlenen bir kıymetin altında ithal edilmek istendiğinin 
tespiti halinde  yükümlüsünce TPS üzerinden alınan 
23 haneli gözetim belgesi numarasını beyannamenin 
44 no’lu hanesinde beyan etmeden tescil işleminin ya-
pılmamasının sağlanması, başka bir ifadeyle gözetim 
belgesi almadan kıymet artırımı yapılarak işlem tesis 
edilmemesi” yönünde gerekli düzenlemelerin yapıl-
masının uygun ve yerinde olacağı değerlendirilmek-
tedir. 

Gözetim uygulamasında, Bakanlığımızca yerli üretici-
lerin talebi üzerine veya re’sen, belli bir malın ithala-
tının o malın yerli üreticileri ve ülke ekonomisi üze-
rinde olumsuz sonuçlar yaratıp yaratmadığının tespit 
edilmesi amacıyla incelemeye başlanılarak, inceleme 
sonucunda gözetim uygulaması öngörülebilmektedir. 
Gözetim uygulaması başlatılması durumunda, her-
hangi bir koruma tedbirinden söz edilememekte, yani 
bu aşamada o malın ithalatında herhangi bir kısıtla-
ma, vergi oranında artış, eşik kıymet belirlenmesi veya 
ek mali yükümlülük uygulaması söz konusu olmamak-
tadır. Sadece, bir malın ithalatında yerli üreticilerin 
zarar görmesine sebebiyet verebilecek miktarda artış 
olup olmadığının belirlenebilmesi için o malın ithal 
seyrinin izlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacın ger-
çekleştirilebilmesi için sadece o malın ithalatlarında, 
Ticaret Bakanlığınca düzenlenen bir gözetim belgesi-
nin ibrazı zorunluluğu getirilmektedir. Gözetim belge-
sinin ibrazı zorunluluğu ise, o malın belli bir değerin 
altında kıymetle ithal edilmek istenmesi durumuna 
münhasır olmaktadır.

Gözetim önlemi uygulanmasına karar verilen eşyanın 
belirlenen bir kıymetin altında ithal edilmek istenil-
mesi halinde, sadece, “gözetim belgesi” ibrazı zorun-
luluğu getirilmekte, bu zorunluluğa uyulmaması hali, 
Gümrük Kanunu hükümlerine göre ek tahakkuk yapıl-
masını gerektirir bir durum olmamakla birlikte, böyle 

bir zorunlulukla söz konusu eşyanın serbest dolaşıma 
girişinde gözetim belgesinin alınması “şartına” bağ-
landığı sonucuna varılmaktadır.

Gözetime tabi eşyanın ithali sırasında gözetim bel-
gesi ibraz edilmesi durumunda, 4458 sayılı Gümrük 
Kanunun 235 inci maddesinin 1 inci fıkrasının  ( c ) 
bendinin “Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya 
veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterli-
lik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik 
belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan 
edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük 
vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değeri-
nin iki katı idari para cezası verilir.” hükmünde yer 
alan “şarta” ibaresinde hareketle anılan Kanun mad-
desi uyarınca cezai müeyyide uygulanması sonucu zu-
hur etmektedir.  

Özellikle belirtmek gerekir ise gözetim belgesi ibraz 
edilmemesi fiiline yönelik olarak anılan Kanun mad-
desi uyarınca beyana konu eşyanın “gümrüklenmiş 
değerinin iki katı tutarında idari para cezası verilme-
si” ile eşyanın “mülkiyetin kamuya geçirilmesi” yü-
kümlüsüne ekonomik olarak çok büyük bir yaptırım 
içerdiğinden, bu durumun hiç şüphesiz ceza hukuku-
nun önemli ilkelerinden biri olan “cezanın orantılık” 
ilkesine aykırılık teşkil ettiğini de kabul etmek gerek-
mektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenleme yapılarak 
“cezaların açıklığı” ilkesi de göz önünde bulundurula-
rak, anılan Kanunda; “Gözetime Uygulamasına Konu 
Eşyaya Uygulanacak Cezalar” başlığı altında; 

 “1. Gözetim uygulamasına tabi serbest 
dolaşıma giriş rejimine, kısmi muafiyet 
suretiyle geçici ithalat rejimine,  dahil-
de işleme rejimi kapsamı geri ödeme 
sistemi ile şartlı muafiyet sistemi kap-
samı işletme malzemesi ithaline  tabi 
tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan 
beyan ile muayene ve denetleme veya 
teslimden sonra kontrol sonucunda be-
lirlenen  gözetim  kıymetinin altında 
beyan edilerek  gözetim belgesinin alın-
madığın tespiti halinde, eşyanın  göze-
tim kıymetinin  yarısı oranında para 
cezası alınır.

 2. 1 inci fıkra kapsamı dışında kalan 
gümrük rejimlerine tabi tutulan transit 
ve ithal eşyası için ilgili gümrük reji-
mi hükümlerine aykırılıktan tahakkuk 
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edecek gümrük vergilerinin ve para ceza-
larının hesaplanmasında eşyanın gözetim 
kıymeti esas alınır.

3. Serbest dolaşıma giriş rejiminde kıymet 
kriteri olmaksızın gözetim uygulamasına 
tabi eşya için gözetim belgesi alınmadığın 
tespiti halinde ise eşyanın kıymetinin üçte 
bir oranında para cezası uygulanır.” 

Şeklinde bir maddenin derç edilmesinin uygun olacağı 
mütalaa edilmektedir.

Öte yandan, gözetim uygulamasına tabi eşyalarda genel-
likle ilgili Tebliğlerde; “Bir gümrük beyannamesi kapsa-
mında belirlenen miktarlar için gözetim uygulamasından 
muaflık getirildiği” görülmekte olup, uygulamada yüküm-
lülerce gözetim belgesinden muaflık sağlamak için bir ta-
şıma senedi kapsamı eşya için öngörülen muaflık miktarı 
esas alınarak birden çok beyanname tescil edilerek, Göze-
tim Tebliğlerin muaflık hükümleri suiistimal edilebilmek-
tedir. Bu itibarla, söz konusu Tebliğlerde “gümrük beyan-
namesi” ibaresinin “taşıma senedi” olarak değiştirilmesi, 
muaflık hükümlerinin kötüye kullanılmaması bakımın-
dan elzemdir. 

5. Sonuç:
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
1. No’lu Kararnamesiyle   dış ticaret alanında Ekonomi ile 
Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları şeklinde ikili yapılanma 
sona erdirilerek dış ticaret ve gümrük idareleri Ticaret 
Bakanlığı bünyesinde birleştirilmiştir. Böylece aynı Ba-
kanlıkta örgütlenme, etkili idare, iş bölümü, kontrol ve 
koordinasyonun sağlanması, aynı ve benzer hizmet ve gö-
revlerin aynı birim tarafından yerine getirilmesi, âtıl ka-
pasite ve kaynak israfının önlenmesi açılarından da yarar-
lı olmuştur. Aynı zamanda karar alıcı birimler, aldıkları 
kararların sonuçlarını görme, denetleme ve değerlendir-
me imkanına da kavuşmuşlardır.

Ticaret Bakanlığı küresel ve yerel uygulamalardan haber-
dar bir şekilde strateji belirleme, mevzuat oluşturma ve 
uygulama olanağına, bu sayede de ülkelerin gelişimi ve 
küresel rekabet ortamında pay alma ve etkinlik kazanma-
sında önemli bir araç olan dış ticarette yaşanan, ulusal ve 
uluslararası gelişmelerden kaynaklanan sorunların daha 

iyi takip edilebileceği ve daha kolay çözülebileceği bir ya-
pıya sahip olmuştur.

Bakanlık artık hem gümrük politikası belirleyicisi ve hem 
de uygulayıcısı olduğundan hiç şüphesiz “gözetim uygula-
masına” yönelik olarak da ileride daha etkin ve sağlıklı bir 
gümrük hizmeti ve denetimine imkân sağlayacak düzenle-
meleri yürürlüğe koyabilecektir.

Kaynakça:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/surv/help/SurvelianceUserguise.pdf (Erişim Tarihi: 24.08.2019)
4458 sayılı Gümrük Kanunu   
03.02.1995 gün ve 1995/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması ve eki Korunma Tedbirleri Anlaşması
2004/7304 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar  
İthalatta Gözetim Uygulaması Yönetmeliği
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2018/10 ve 2019/1 sayılı     Genelgesi
Danıştay 7. Dairenin 27.05.2009 tarihli ve E:2008/3687, K:2009/2639 sayılı Kararı
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Özet:

Bu çalışmada alüminyum 
kaplı çelik teller ve optik 
üniteler içeren OPGW tipi 

kabloların Gümrük Tarife İstatis-
tik Pozisyonundaki yeri tespit edi-
lecektir. Çalışmanın amacı OPGW 
kablo cinsi eşyanın Gümrük yü-
kümlüleri tarafından 8544.70  ta-
rife pozisyonunda beyan edilmesi-
ne rağmen, bazı gümrük idareleri 
tarafından eşyanın  7614.10 tarife  
pozisyonunda olduğu yönünde 
tespit yapılması ve bu tespit doğ-
rultusunda yükümlüsüne fark ver-
gi ve ceza tahakkukuna gidilme-
sinden ötürü, eşyanın tam olarak 
hangi tarife pozisyonunda sınıf-
landırılması gerektiğinin doğru 
olacağı hususunu fasıl notları, izah 
name notları, sınıflandırma karar-
ları ve AB Bağlayıcı Tarife Bilgileri  
çerçevesinde  tespit etmektir.

Anahtar Kelimeler: OPGW Tipi 
kablolar, GTIP, Gümrük Tarife İs-
tatistik Pozisyonu, Gümrük ve Dış 
Ticaret

Giriş:
OPGW kablosu, basit bir alümin-
yum iletken tel olmayıp, alümin-
yum kaplı çelik teller ve optik 

üniteler içeren yüksek gerilim hat-
larında kullanılan bir fiber optik 
kablo türüdür. Bu kablolar rüzgâr, 
buz yükü, çekme kuvvetlerine kar-
şı yüksek dayanıma sahiptir. 
OPGW kablonun iki işlevi vardır. 
Bunlardan ilki; normal toprak teli 
gibi davranarak hattı, yıldırım et-
kilerinden, faz hatalarından koru-
mak, diğer işlevi ise haberleşme 
gereksinimlerini karşılamaktır. 

OPGW kabloları yüksek hızlar-
da uzun mesafeye veri aktarımı 
sağlayan ve düşük iletim kaybı 
ile tek modlu optik lifler içerir. 
OPGW’nin dış görünümü koruyu-
cu teller için kullanılan ACSR kab-
loya benzer. OPGW tipi kabloların 
birkaç farklı üretimi vardır. OPGW 
cinsi kablolarda, 8 ile 48 cam op-
tik fiberler bir tüpün içine yerleş-
tirilir, cam tüp; üzerindeki gerili-
mi önlemek için lif bazlı, gevşek, 
uzun, paslanmaz çelikten oluşan 
alüminyum kaplanmış çelik boru-
nun içine yerleştirilir. Bu tüplerin 
fiber ünitesini su ve diğer madde-
lere karşı korumak için çelik boru-
ların içlerine yağ doldurulmuştur. 
Çok büyük lif sayıları için tek bir 
kabloda 144 adet lif ve birden faz-

la tüp kullanılır. Bu liflerin iç çapı 
dış çapından büyük olduğundan 
gevşek tampon tüpler kullanılır. 
Bir OPGW genel boyutları ve ağır-
lığı normal topraklama teli benzeri 
olduğundan hattı destekleyen ku-
lelerin OPGW’nin alternatifi olan 
ayrı güç kabloları kullanır. Optik 
toprak teli-OPGW herhangi bir 
alüminyum tel veya alaşımlı alü-
minyum tel içermemektedir. Ürün 

alüminyum kaplı çelik tellerden ve 
optik üniteden ibarettir.
   
OPGW cinsi kablo, basit bir alü-
minyum iletken tel olmayıp, alü-
minyum kaplı çelik teller ve optik 
üniteler içeren bir kablo türüdür. 
Bu kabloların 20-30 yıl öncesinin 
klasik bir kablosu ya da teli olma-
dığı, kablonun ileri teknoloji ürü-
nü olduğu hususunun göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. 

Mevzuat:
474 sayılı Gümrük Giriş Tarife 
Cetveli Hakkında Kanunun 1’inci 
ve 2’nci maddeleri ile 4458 sayılı 
Gümrük Kanununun 15’inci mad-
desi gereğince 29.12.2018 tarih 
ve 30640 sayılı Resmi Gazetede 

Görsel-1: OPGW Cinsi Kabloların Yapısı

OPGW TİPİ KABLOLARIN GÜMRÜK 
TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONUNDA 
(GTİP) SINIFLANDIRILMASI 

Sami ÜNLÜ
Gümrük Muayene Memuru
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yayınlanan 2018/516 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 
ile yürürlüğe giren İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş 
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde görüleceği üzere OPGW 
cinsi eşyanın aşağıda verilen 7614.10 tarife pozisyonun-
da sınıflandırılmasının yerinde olmadığı düşünülmek-
tedir. Görüleceği üzere eşyanın söz konusu tarifede sı-
nıflandırılması için, sadece elektrik iletimi sağlayan tel 
ve kablo olması gerektiği ortadadır. Dahası; izole edil-
miş tel ve kabloların bile 8544.70 tarife pozisyonunda 
sınıflandırılması gerektiği izahname notlarında belirtil-
miştir. 

76.14 - Alüminyumdan Demetlenmiş Tel-
ler, Kablolar, Örme Halatlar Ve Benzerleri 
(Elektrik İçin İzole Edilmemiş Olanlar). 

7614.10 - Çelik özlü olanlar 
İzahname Notu: Bununla birlikte, izole edil-
miş elektrik tel ve kablolar bu pozisyon hari-
cindedir (85.44 pozisyonu). 

85.44 - İzole Edilmiş (Emaye Kaplanmış Veya 
Anodize Edilmiş Olanlar Dahil) Teller, Kablo-
lar (Koaksiyel Kablolar Dahil) Ve Diğer İzo-
le Edilmiş Elektrik İletkenler (Bağlantı Par-
çaları İle Teçhiz Edilmiş Olsun Olmasın); 
Tek Tek Kaplanmış Liflerden Oluşan Fiber 
Optik Kablolar (Bağlantı Parçaları İle Veya 
Elektrik İletkenleri İle Teçhiz Edilmiş Olsun 
Olmasın). 

8544.70 - Fiber optik kablolar 
İZAHNAME NOTU: Bu pozisyon, izole edil-
miş olmak şartıyla, elektrik telini, kablosu-
nu ve elektrikli makina, cihaz veya tertibat-
ta iletken maddeler olarak kullanılan diğer 
iletkenleri (örn., kordon (örgü), şerit, çubuk) 
içine almaktadır. Bu şarta bağlı olmak kay-
dıyla, dahili işlere veya dış yüzey kullanım-
larına mahsus elektrik tesisatı (örn., hava, 
yer altı veya deniz altı telleri ve kabloları) bu 
pozisyona dahildir. Bu eşya izole edilmiş çok 
ince tellerden başlayarak daha kompleks 
tipteki kalın kablolara kadar çeşitli türlerde 
olabilir. Telekomünikasyon tel ve kabloları 
(deniz altına döşenenler ve veri iletenler da-
hil) (Bunlar genellikle bir ikili, dörtlü veya 
kablo ortasında çok sayıda telden yapılmış 
ve ortak bir muhafaza içine alınmışlardır. 
İkili veya dörtlü olanlar sırasıyla iki veya 
dört adet birlikte bükülerek izole edilmiş 
telden oluşur. Bu tellerden her biri kalınlı-
ğı 0.5 mm’yi geçmeyen renkli plastikle izo-
le edilmiş tek bir bakır iletkenden meydana 

gelmektedir. Kablo merkezi ise tek bir çift 
veya tek bir dörtlü veya çok sayıda ikili veya 
dörtlü telden oluşur.

İzahname notları ve tarife cetveli eşyanın 8544.70 ta-
rife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği görüşünü 
desteklemektedir.

Optik Fiber Kablo-OPGW ürününde, alüminyum veya 
alüminyum alaşımlı tel yoktur. Ayrıca OPGW kablosu, 
optik toprak teli toprağa bağlanmaz. Enerji iletim hattı 
direğinin en üst ucuna bağlıdır. Yıldırım darbesini de-
mirden yapılmış (yani elektrik iletkenliği oldukça zayıf) 
direğe iletir, yıldırım darbesi direğin üst ucundan en 
altta bağlı olduğu toprağa enerji iletim hattı direğinden 
akar. Yüksek gerilim enerji iletim hatlarında SCADA 
için fiber optik kablo döşenmesi gerekliliğinden dolayı 
elektrik kurumları ya polietilen izoleli (ADSS) veya me-
tal zırhlı (MASS) fiber optik kablo döşeyecekler ki; her 
ikisi de ilave bir kablo ve döşeme maliyeti anlamına ge-
lir ya da OPGW kullanıp yıldırım koruma ve fiber optik 
kablo işlevini birlikte kullanacaklardır. 

OPGW cinsi kablo, tüm dünyada olduğu gibi bizim 
standartlarda da (TS EN 60794-4-10) “metallik fiber 
optik kablo” olarak geçmektedir. Bunun nedeni ise 
OPGW ürününde olduğu gibi örgülü ACS (alüminyum 
kaplı çelik tel) ile nihai üründe benzerlik göstermesine 
rağmen imalat prosesinin ve testlerinin tamamen farklı 
olmasıdır. OPGW bükme işlemi ancak çok hassas tan-
siyon kontrollü planetary makinalarda yapılabilmekte, 
optik ünite için lazer kaynağı barındıran fiberli çelik 
tüp hattı gerekmektedir. Dolayısıyla her şey optik lifle-
re göre ayarlandığından ürün de tüm dünyada metalik 
fiber optik kablo olarak kabul edilmektedir. Örneğin 
400 kv hatlarda çift koruma teli vardır; biri OPGW-
optik toprak teli ikincisi geleneksel koruma teli olarak 
adlandırılan örgülü galvanizli çelik teldir. Her ikisinin 
yıldırım koruma işlevi aynı olup OPGW ayrıca fiber ile 
donatıldığından SCADA sistemini, haberleşmeyi, koru-
ma rölelerine erişimi sağlar. Bu hususta yazımız konusu 
kabloların sıradan alüminyumdan mamul bir kablo ol-
madığını, fiber optik lif demetlerinden oluştuğunu, do-
laysıyla tarife sınıflandırılmasında bu durumun dikkate 
alınması gerektiği ortadadır. 7614.10 tarife pozisyonun-
da yer alan eşyalar için böyle bir durumdan bahsetme-
nin olanağı bulunmamaktadır.

22.03.2016 tarih ve  29661 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan 3 nolu Gümrük Genel Tebliğinde  (Gümrük 
Tarife Cetveli Açıklama Notları) belirtildiği üzere; Türk 
Gümrük Tarife Cetvelinin uygulanmasında ve bazı eş-
yaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması, AB 
müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu 
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tarife cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği kombine 
nomenklatürü uygulamaları arasında uyum ve yekne-
saklığın temin edilmesi, tamamlayıcı ve yol gösterici 
olması maksadıyla Avrupa Birliği kombine nomenkla-
türü açıklama notlarının yürürlüğe konulmasıdır. 
Açıklama notlarında görüleceği üzere Avrupa Birli-
ğinde aynı eşyanın 8544.70 tarife pozisyonunda sınıf-
landırıldığı ve tebliğ uyarınca, bu husus tamamlayıcı 
ve yol gösterici niteliktedir. (ŞEKİL-1).  Yol gösterici 
nitelikte olan Avrupa Birliği bağlayıcı tarife bilgi ban-
kasının taranması neticesinde; Almanya’da aynı eşya-
nın DE21333/14-1 referans numarasıyla 8544.70 tari-
fe pozisyonunda sınıflandırıldığı görülmektedir.

Bu alt pozisyon, örneğin, telekomünikasyonda kulla-
nılmak üzere tasarlanmış, koruyucu bir tabaka içine 
yerleştirilmiş çift katman polimer akrilat ile ayrı ayrı 
kaplanmış fiber optikten mamul fiber optik kabloları 
da içerir. Kaplama, yumuşak akrilattan iç kılıf ve deği-
şik renklerde tabaka ile kaplanmış sert akrilattan dış 
kılıftan oluşur. Fiber optiklerin ayrı ayrı kaplanması 
örneğin her bir fiberin kırılmaya karşı koruyarak bir 
koruma ve yapısal bütünlük sağlar.
1. Fiber optik nüve (Cam fiber nüve);
2. Fiber optik kılıf(cam);
3. Yumuşak akrilat kaplamadan iç kılıf;
4. Renk kodu (ColourLock) tanımlama;
5. Sert akrilat kaplamadan dış kılıf. 

Sonuç
Optik Toprak Teli-OPGW cinsi kabloların hiçbir Alü-
minyum/Alüminyum Alaşım Tel içermediği, optik lif 
demetlerinden meydana geldiği, fasıl ve izahname 
notları, sınıflandırma kararları, AB Bağlayıcı Tarife 
Bilgisi göz önünde bulundurulduğunda bahse konu 
ürünün 8544.70 tarife pozisyonunda sınıflandırılması 
gerektiği düşünülmektedir.

 

 ŞEKİL-1  8544 70 00    Fiber optik kablolar

Kaynakça
474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
2018/516 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli
4458 sayılı Gümrük Kanunu
Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü Açıklama Notları
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp?Lang=en (Erişim Tarihi: 24.08.2019)
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Başkan

 

 

 

 

 

 

Barlas Gümrük Müşavirliği tecrübeli ve dinamik kadrosu, 
profesyonel hizmet anlayışıyla Dış Ticaret firmalarına kaliteli ve 
bu�k hizmet sunmaktadır. 

 

Dış Ticaret sürecinin her aşamasında yanınızda olan firmamız 
“Kişiye özel hizmet” anlayışı ve “Birinci sınıf hizmet” hedefiyle 
küresel rekabet koşullarında müşterilerini bir adım öne 
çıkarmayı misyon edinmiş�r. 

 

Güvenilir, hızlı ve özel hizmet veren bir çözüm ortağına ih�yacınız 
varsa Barlas Gümrük Müşavirliği sizin için doğru adres olacak�r.  

Ayrıcalıklı hizmet almak için gecikmeden bizi arayın… 

 
 

 

BARLAS GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. 

Gümrükleme     * Danışmanlık     * Lojis�k     

Telefon: (212) 540 00 99 (pbx) 

E-Posta: barlas@barlasgumrukleme.com 

Adres: Kartaltepe Mah. Belediye Cad. Saraçoğlu İş Merkezi No.1 Kat 3 D.3 
Küçükçekmece/İstanbul 



K    KTC ve Türkiye Doğu Ak-
deniz ve bölge adımlarının   
ulusal güvenlik politikala-

rımız ve gerçek anlamda bekamız 
adına, akamete uğratılmaması 
gereken bir dönem içinde bulun-
maktayız.

Bugün için Kıbrıs süreci tetkik 
edildiğinde, aslında Ortadoğu, 
Doğu Akdeniz ve karmaşaların 
(Kafkasya dâhil) yeni düzen yapı-
lanmasının kodlarının ve görün-
tülerinin ne anlam taşıdığı bize bir 
şekilde anlatabiliyor.

Uluslararası hukuk kuralları dâhil 
Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinde 
savunduğumuz ilke ve politikalar 
ve bu doğrultudaki pozisyonumu-
za karşılık, küresel birliktelikle-
rince kullanılan kavramlara bakıl-
dığında, üretilen kavramların asıl 
kullanılma nedeninin sunulanlar 
değil, aksine, siyasal, stratejik, 
ekonomik, küresel ittifak tercihleri 
doğrultusunda kodlanmış olduğu 
gerçeğidir. 

Bugün Washington tarafından ge-
rek Irak, Suriye sınırı ve terörle 
mücadele politikalarımız ve ge-

rekse Kıbrıs ve Doğu Akdeniz ko-
nusunda ülkemize karşı kullanılan 
dil ve tutum, stratejik ortaklığa ve 
güven ilişkisinde telafisi mümkün 
olmayan zararlar içeren planlan-
mış üzerinde düşünülmüş, pişiril-
miş tehdit dili ve tutumudur. Bu 
süreçte, nemalanmak üzerine po-
zisyon kollayan ülkelere ve birlik-
lere de özellikle dikkat etmek ge-
rekiyor.
 
Görünen o ki ülke olarak stratejik 
ve/veya enerji yönününüz bulu-
nuyorsa, küresel mekanizmaların 
ağlarından etkilenmemek müm-
kün değil. Doğu Akdeniz’de, Yu-
nanistan/GKRY ilişkisi ile enerji 
ve güvenlik ortaklığı, çok taraflı ve 
farklı yükümlülükler tesis ediliyor. 
Birliktelikler, Akdeniz’de hidro-
karbon enerji alanları ile ilgili iş 
birliği çerçevelerine, ulusal gü-
venlik kaygıları dâhil edilerek as-
keri savunma ve güvenlik iş birliği 

adımları gerçekleştiriliyor. Ame-
rika, İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs 
Rum Kesimi ile Doğu Akdeniz’de 
işgal içerikli ve uygun ülkeleri 
dâhil edilmesine imkân sağlayan, 
kümülasyona dayalı stratejik or-
taklıklar oluşturuluyor. Fransa gü-
venlik anlaşmalarında yer alırken 
İngiltere ise misyonu gereği hiçbir 
surette görünmeyen ama her daim 
var olan aktör olarak pozisyonunu 
devam ettiriyor.

Amerika Birleşik Devletle-
ri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo’nun, Washington Doğu 
Akdeniz ve Kıbrıs kümülasyon 
oluşturma detaylar çalıştayı iki 
turda yapılan temaslarla belirgin-
leştirilmişti. Yunanistan, Güney 
Kıbrıs, Mısır ve İsrail enerji ba-
kanlarının Amerika’nın Teksas 
eyaletinde enerjiyle ilgili iş bir-
liğinin önemine ve yol haritaları 
belirlemeye ilişkin bir toplantıda, 

Kıbrıs Kodları

Alp GİRAY
Bölge Müdür Yardımcısı

Bugün kendi hak periferimizde ve çoğrafyamızda hidrokarbon 

yatakları üzerinden Rum tarafının küresel dış politika destekli 

yaklaşımlarla, kendi egemenlik modellerini oluşturup o modellerin 

varsayımlarıyla hareket ettirmekte olduğu apaçık ortadadır. Yalnız 

gerek Rum kesimin gerekse arka bahçelerinin ihmal ettikleri nokta 

şu; Türkiye bulunduğu çoğrafya etkisiyle küresel dış politikaların ve 

münhasır ekonomik bölgelerin oldu bittiyle oluşturulacağı ve üzerine 

konulacağı bir yer değildir.
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ana tema olarak dünya çapında bölgesel bir doğal gaz pi-
yasası şekillendirilmesi çabaları oluşturulmuş, İkinci tur 
yine İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan liderleri arasında 
20 Mart’ta İsrail’in Kudüs kentinde gerçekleştirilmişti.
 
Doğu Akdeniz Hidrokarbon ve Kıbrıs geleceği hakkında 
belirli sistematik adımların atıldığı küresel örtülü toplan-
tılar ve küresel kodlarla yürütülen ve organize edilen bu 
sıcak temasların ne anlama geldiği ve ne anlam taşıdığı 
ihmal edilmemelidir. Bizim ülke olarak duruşumuz ulus-
lararası hukuka uygun ve hiçbir surette haklılığımızda 
şüphe olmayan Türk tezlerine dayanmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken, Rum-Yunan, Kıbrıs’ta İngiliz üs-
lerinin ve çoklu ve sınırsız serbestlikle ABD, İsrail dâhil 
kullanımların rahatsızlıklarından hiç bahsetmezken konu 
Türk tarafına getirildiğinde rahatsızlığın temel derece-
si olarak müzakerelerin ilk sıralamalarında Türk askeri 
ve güvenliği konu edilebiliyor. Şimdilerde ise zaman za-
man ikili görüşmelerde, müzakerelerde “Türk askerinin 
Ada’dan çekilmesi ve Kıbrıs’ın garantörünün NATO olma-
sı” hedefine yönelik görünmeyen parametreler ile Doğu 
Akdeniz’de Türkiye hakları kendilerinin biçimlendirildiği 
şekilde yeni üretim algılar ile küresel taktiklerle sunula-
biliyor. 

Kıbrıs’a ilişkin küresel kümülasyonun görünmeyen para-
metrelerine değinmek gerekirse; Türkiyesiz yapılan anlaş-
malarda, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon sondaj ve üretim 
ve sevk alanlarının gerçek anlamda ekonomik ve rantabl 
olmayacağı gerçeği ile yüzleşmeleri (tabi bu şimdilik rafta 
olan-ilk olarak kullanıma sokulmayacağı izahtan vareste-
dir) gerekmektedir. 
 
Doğu Akdeniz’de Hidrokarbonlara zaten hakkımız olan 
payımız, zamanı geldiğinde lütufmuş gibi hatta daha da 
ötesi eksiltilerek kendi stratejilerinin ajandalarında su-
nulma ihtimalleri de pek uzak görünmüyor. Karşılığın-
da ise Kıbrıs’tan varlığı çıkarılan bir Türkiye istenerek, 
Kıbrıs’ın garantörü NATO olsun!” hamlesi ile yaklaşımlar 
sürülebilir. Kıbrıs konusunun evveliyatını tetkik edenle-
rin, biraz kafa yoranların tahmin edebileceği gibi evveliyat 
projesi olan Türkiye’ye bir üs verilerek tüm bunların Tür-
kiye gücendirilmeden yapılması tezleri ile hareket edilece-
ği şeklindeki güçlü bir ihtimali not etmek gerekiyor.

Geçmişten günümüze Kıbrıs müzakerelerin ana nokta-
sı, Türk varlığının ve haklarının yok edilmesi anlamı ta-
şıyan Garanti ve İttifak Antlaşmalarına getirilmektedir. 
Türkiye’ye tanınan garantörlük (Anayasa düzenini ko-
ruma yetkisi) ve İttifak (Türkiye’nin adada asker bulun-
durması hakkı) müzakereleri Küresel Rum tarafı özellikle 
masaya konmaktadır.

Günümüzde genellikle uzlaşmazlıklara aracılık edenler 
ve yönetenler, taraflar ile iletişimi kurmada farklı enstrü-
manlar kullanmaktadırlar.

Uzlaşıyı yöneten aktörler, uzlaşıya konu olan temel unsur-
ların dışında, uzlaşmada rol alan ilke ve zamanlama me-
seleleri dikkate alarak süreci devam ettirirler. Uzlaşmada 
kullanılan kavramlara bakıldığında bir kavramın asıl kul-
lanılma nedeninin onu oluşturan ana sebepler değil, aksi-
ne, siyasal, stratejik, ekonomik, küresel ittifak tercihlerin 
(menfaatlerin) plana monte edildiği görülmektedir.

Daha önceki yazılarımda dikkati çekmeye çalıştığım gibi, 
kalıcı ve etkileyici alanlardan güç fırsatlarını kullanarak 
ekonomik kaynaklara ve kazançlara yerleşme politikaları 
en faydacı şekilde benimsenip bu doğrultuda hareketler 
sağlanıyor. Hangi ülke neye ve ne desteğe ihtiyaç duyuyor 
ya da moro reflekslere sahip ise bu kodlara uygun poli-
tikalar üretiliyor ya da mevcutlar tadil ediliyor. Bu yeni 
yaklaşımların geleneksel anlamı ise referans kavramda 
“modus vivendi” olarak tanımlanır.
 
Diplomasi ya da ikili ilişkilerde, çatışan tarafların uzlaşı 
sağlayamadıkları süreçte geri dönülemez ve telafi edile-
mez pozisyonlarda bulunmak yerine, bir süreliğine oca-
ğın ateşinin kısılması sağlanır, sorunsuzluk penceresi 
açılarak “istirahat molası” ile yetinilir ve böylece uzlaşıya 
ya da durum seçeneklerine göre “soğutma” yapılarak bir 
basamak daha rahatlama sağlanır…  Bu “modus vivendi” 
demektir. Çatışmaya konu olan davranışları hiçbir tarafı 
gücendirmeyecek şekilde ayarlamak da denilebilir. 

Her ülke kendi işine geleni ve menfaatlerini ortaya koya-
rak ve öne sürerek, kendi tezinin özellikle kabul görme-
sini arzularken, karşı taraf da hikâyeyi tersinden okuya-
rak, kendi tezlerini koruyacak, ancak taraflarda sükuneti 
bozmayacak şekilde ne ses olacak ne de gürültü... İşte bu 
durum çatışmaları, uyuşmazlıkları bir sürelik de olsa so-
ğutup, sepete konulan yeni kullanım yaklaşımlı anlaşma 
modeli Modus Vivendi…

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Hidrokarbon yataklarını kendi 
hükümranlığı ile sair ülkelerle yaptığı anlaşmalarla söz-
de güçlendirerek kendi belirlediği bir yaklaşımla hareket 
etmesinin tehlikeli kodlarını her kesim açıkça görmelidir.

Kodların bir özelliği de dış mekanizmanın yol haritası 
özelliğini barındırmasıdır! Bu yol haritasının en çok dik-
kat edilmesi gereken tarafı yumuşak paketlerle hareket 
sahasıdır. 

Bugün kendi hak periferimizde ve coğrafyamızda hidro-
karbon yatakları üzerinden Rum tarafının küresel dış po-
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litika destekli yaklaşımlarla, kendi egemenlik model-
lerini oluşturup o modellerin varsayımlarıyla hareket 
ettirmekte olduğu apaçık ortadadır.

  Yalnız gerek Rum kesiminin gerekse 
küresel kümülatifliğin ihmal et-
tikleri nokta şu; Türkiye bu-
lunduğu coğrafya etkisiyle 
küresel dış politikaların 
ve münhasır ekonomik 
bölgelerin oldu bittiy-
le oluşturulacağı ve 
üzerine konulacağı 
bir yer değildir.

 Ömrünü Kıbrıs-
lı Türklere ada-
mış olan rahmetli 
Denktaş’ın sözleri ile 
yazımı tamamlamak 
isterim. Bir uyarı işa-
ret fişeği gibi, Rahmetli 
Denktaş’ın değerlendir-
melerinin başucumuzda bir 
başvuru kaynağı olarak yer edin-
dirilmesinin önemli olduğunu düşü-
nüyorum.

Zaman içerisinde iyi niyetle “aman bu mesele halledil-
sin, Türkiye’nin başına bela olmaktan kurtaralım ar-
tık bu meseleyi hallederek” diyerek iyi niyetle ödünler 
verirsiniz. Karşı taraf bunları cebine atar, görüşmeler 
kesilir. Sonra yeniden başlar ve “verdiğiniz ödünlerden 
başlamak mecburiyetindesiniz”. Ne için?  Çünkü mese-
leye teşhis konmamıştır. Çünkü meseleyi çözmek için 
soyunmuş olanların bir art niyetleri vardır. “Zaman her 
şeyi halleder” diyorlar.  Arşivlere bakarsanız meselenin 
niye halledilmediğini görürsünüz.
 
İngiltere’nin tutumu şudur: “Kıbrıs meselesinin halli, 
Kıbrıs’ın Yunanistan’a verilmesi ile mümkündür ama 
Türkiye’de gücendirmemelidir”. Çıkarlar üzerine hal-
ledilmediğini görmeye başlarsınız.  Adada adalet için 
değil, kendi çıkarları için uğraştıklarını görürsünüz. 
Çıkarlar üzerine idare edilen bir dünyada adalet arıyor-
sanız, adalet bulamazsınız. 

Hakkınızı koruyacak güçte ve kararlılıkta değilseniz, 
büyük devletler sizi “sizin dediğiniz asla olamaz ve 
kabul edilemez” diyerek gidişatı kendi istedikleri yere 
doğru sürüklemeye çalışırlar.

Kıbrıs’taki Mücadele bilinmiyor belki ama bağımsızlık 
için değildi. Enosis içindi. Ve dünyaya verilen mesaj 

şuydu: Kıbrıs’ın geleceğini tayin etme hakkı-
nı kendilerinde görüyorlar ve Kıbrıs’ı 

almak istiyorlar.

Unutmayınız ki devlet de-
mek; hürriyet demektir, 

kendimize hâkim ol-
mak demektir, kim-
senin boyunduruğu 
altına girmemek, 
ayakta durmak de-
mektir.

Kendinizden emin 
olunuz, Anavatana 

güveniniz. Anavata-
nın bir ağacının yap-

rağına bile zarar gelme-
mesi için titiz davranınız, 

duygulu davranınız. 

Devlet haysiyettir, namustur, cid-
diyettir, bir varlıktır, evlat gibi varlık-

tır.  Bir devletimiz vardır. Gelişen, güçlenen, 
büyüyen... Bunun adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
olarak konmuştur. Bu evladı yaşatmak, buna zarar ve-
renlere ‘dur’ demek, hepimizin görevidir. 

Türklüğünüzle övünün, KKTC’nin varlığı ile gurur du-
yun.

Onu yaşatmanın ölesiye göreviniz olduğunu bilerek ya-
şayın.”

Pekâlâ, bizim hareket noktamız ne olmalıdır ve ne yap-
malıyız? 

İşin öncelikli siyasi yanı bütün Türk Milletinin tarihi ve 
emaneti sorumluluğudur. 

Yazımın son cümle yaklaşımı ise mesleki olarak düşün-
ce paylaşma konusu olabilir, ekonomik yönden neler 
yapılabilir nasıl katkılar sağlanabilir ve yılların durağan 
ekonomisi Türkiye ve KKTC lehine nasıl canlandırıla-
bilir ve icraata konulabilir, bunları düşünmeli, düzene 
koymalı ve bu doğrultuda sistemli hareketleri yaşama 
geçirebilmeliyiz. Gümrük ve Ekonomi üniteleri olarak 
çok şey yapılabilir, yeter ki farkında olunsun.
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Bu çalışmada bazı tekstil tipi 
eşyaların Gümrük Tarife 
İstatistik Pozisyonlarının 

belirlenmesinde oluşabilecek ta-
rife tereddütleri üzerinde durul-
maktadır. Gümrük Genel Tebliği 
(Gümrük Tarife İzahnamesi 9 
(Seri no 3 )  XI.  Bölüm 50 ile 63. 
fasıllar arası Dokumaya elveriş-
li maddeler ve bunlardan mamul 
eşyalara odaklanılan bu çalışmada 
söz konusu tekstil eşyaların birbi-
riyle karışma ihtimali olabilecek 
yakınlıkta olanlarıyla aralarındaki 
tarife farklılıkları anlatılacaktır. 
Çalışmanın amacı söz konusu ta-
rife farklılıkları nedeniyle eşya-
nın olması gerekenden daha az 
gümrük vergisi veya eş mali yü-
kümlülüğe veya daha kolay bir ti-
caret politikasına konu olması ile 
sonuçlanabilecek bir hataya ne-
den olduğu kamu zararına neden 
olabileceği için sığınak GTİP’ler 
olarak nitelendirilen GTİP’ler ile 
gerçek yani eşyanın olması gere-
ken GTİP’leri arasındaki farkları 
ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil eş-
yaları, GTİP, sığınak GTİP’ler, 
Gümrük vergilendirilmesi, dış ti-
caret politikası

1.-5202 Pamuk döküntüleri (iplik 

döküntüleri ve ditme suretiyle elde 

edilen döküntüler dahil) :

5202.91 - Ditme suretiyle elde 
edilen döküntüler .
5202.91.00.00.11 Penye telefi

5202.99.00.00.13 - Penye telefi. 
(Ditme suretiyle elde edilmeyen)

Fark: Ditme suretiyle elde edilen 
döküntüler; pamuktan mamul 
eşyanın veya paçavraların di-
dilmesinden elde edilen dökün-
tüleri içine alır.
Ditme suretiyle elde edilmeyen 
pamuk döküntüleri; genellikle 
penye bureti olarak anılan penye-
leme döküntüleri; kard veya tarak 
makinelerine ait silindirlerin üzer-
lerin- den toplanan şerit parçaları, 
çekme işlemi sırasında meydan 
gelen kopuk lifler, şerit veya fitil 
parçaları; karde işlemi sırasında 
kard makinelerinin altında topla-
nan uçuntu- lar; dolaşık iplikler ve 

diğer iplik döküntülerini kapsar.
5202.91 tarife pozisyonunda yer 
alan Ditme suretiyle elde edilen 
döküntülerin İthalatı yasaktır.

 

Poliesterlerden 5505.10.30.00.11 
- Ditme suretiyle elde edilen dö-
küntüler.

5505.10.30.00.19 - - - Diğerleri. 
(Ditme suretiyle elde edilmeyen.)

Fark : Lif döküntüleri. Filament-
lerin şekil verilmesi ve işlem gör-
mesi sırasında döküntüler gibi 
elde edilen oldukça uzun lifler ile 
devamsız liflerin karde edilmesi, 
taranması ve diğer işlemlerle ip-
lik haline getirilmesi için tabi tu-
tulduğu diğer hazırlayıcı işlemler 
sırasında meydana gelen kısa lifler 
belirtilebilir.

İplik döküntüleri: Bunlar bük-

2.- 5505.- Sentetik ve suni lif 
döküntüleri (tarama, iplik döküntül-

eri ve ditme suretiyle elde edilen 
diğer döküntüler dahil):

Tekstil Eşyalarında Bazı Sığınak 
GTİP’ler

Bülent Ercan ÇOBAN
Muayene Memuru
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me, katlama, sarma, dokuma, örme 
işlemleri veya diğer işlemler sıra-
sında döküntü olarak meydana ge-
len kopuk, düğümlü veya birbirine 
dolaşık iplerdir.
Ditme suretiyle elde edilen dö-
küntüler, bunlar paçavra veya ip-
liklerin kendilerini oluşturan lifle-
rine ayrılmasıyla elde edilir. 5505. 
tarife pozisyonunda yer alan 
sentetik ve suni liflerin, Ditme 
suretiyle elde edilen döküntü-
lerinin İthalatı yasaktır.

Anti Damping : Çin 0,21 usd/kg
Anti Damping : Güney Kore CİF 
%6,2- Endonezya CİF %6,2-12
Anti Damping: Hindistan,Tayvan 
ve Tayland CİF%6-12
Ek Mali Yükümlülük : İran menşeli 
GK %20 (Gümrük kıymetinin)
 
5505. Sentetik ve suni lif döküntü-
leri (tarama, iplik döküntüleri ve 
ditme suretiyle elde edilen diğer dö-
küntüler dahil): 5505.10.30.00.19. 
– Polyester elyaf döküntüsü
 
Fark: 5503.20 pozisyonda yer alan 
devamsız sentetik lifler, genellikle 
preslen- miş balyalar halindedir. 
Lifler, 55.05 pozisyonundaki dö-
küntü liflerden genellikle boyları-
nın yeknesak oluşlarıyla ayırt edi-
lir. 5505 pozisyonundaki lif 
döküntüleri filamentlerin işlem 

görmesi sırasında iplik haline geti-
rilirken oluşan kısa lifler (tarak dö-
küntüleri, kopuk parçalar vb.) ola-
rak belirtilebilir. Lif döküntülerinin 
ithalatı yasaktır.

Anti Damping: Çin 0,21 USD/kg
Anti Damping: Güney Kore CİF 
%6,2 - Endonezya CİF %6,2-12
Anti Damping: Hindistan, Tayvan 
ve Tayland CİF%6-12
Ek Mali Yükümlülük: İran menşeli 
Gümrük kıymetinin %20’si
5506. - Sentetik devamsız lifler 
(karde edilmiş, taranmış veya iplik 
imali için başka şekilde işlem gör-
müş): 5506.20.00.00.00
- Poliesterlerden

Fark : 5503 tarife pozisyonunda 
yer alan sentetik devamsız liflerin 
özelliği karde edilmemiş, taranma-
mış ve iplik imali için hazırlanma-
mıştır. 5506 pozisyonundaki sente-
tik devamsız lifler karde edilmiş, 
taranmış ve iplik imali için hazır-
lanmıştır. (Anti Damping ve İlave 
gümrük vergisi farklılığı.)

6310.90.00.00.11.- Terzihanelerde 
ve hazır giyim atölyelerinde oluşan 
kırpıntılar. (Yeni)

6310.90.00.00.19.- Diğerleri. 
(ESKİ - KULLANILMIŞ.)

 

Fark : Kullanılmış giyim eşyası ve 
mensucattan mamul benzeri eşya; 
paçavra şeklindeki ürünlerin basit 
bir işlemden geçirildikten sonraki 
lif döküntülerinin ithalatı uygun 
değildir.

 Anti damping vergisi:
198 ila 351 usd/ton (ÇHC, Endo-
nezya ve Malezya menşeli) ile Anti 
damping vergisi: CİF %7,1 -28,6 
(Hindistan ve Tayvan) Tayland ve 
Vietnam menşeli (CIF
%6.88- 72.56)

3.- 5503. -Sentetik devamsız 
lifler (karde edilmemiş, 

taranmamış veya iplik imali için 
diğer surette hazırlanmamış) 

5503.20.00.00.00-Poliesterlerden

4.- 5503. -Sentetik devamsız 
lifler (karde edilmemiş, 

taranmamış veya iplik imali için 
diğer surette hazırlanmamış) 

5503.20.00.00.00- Poliesterlerden

5.- 6310.- Kullanılmış veya yeni 
paçavralar, sicim, ip ve halat 

döküntüleria ve sicim, ip ve halat-
tan veya dokumaya elverişli mad-

delerden kullanılmış eşya.

6.- 5402.33 - Polyester tekstürize 
iplik.
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5402.46 - POY iplik. (Kısmen 
çekilmiş iplik.)

Anti damping vergisi:
ÇHC, Çin Tayvanı, Endonezya, 
Hindistan, Malezya, Tayland ve 
Vietnam menşeli olanlarda CIF % 
2,45 ila %8

Fark: Tekstüre işleminin amacı; 
sentetik ipliklerin görünüşünü ve 
tutumunu doğal liflere (pamuk, 
yün, keten vs.) benzetmek ve daha 
da üstün özellikler kazandırmaktır.

Tekstüre işlemi, yarı çekimli iplik 
olan, kıvrımsız ve bükümsüz bir 
yapıdaki POY’un tekstüre işlemi ile 
tam çekimli ve kıvrımlı bir hale ge-
tirilmesi şeklinde uygulanmakta-
dır. Bu sayede elde edilen tekstüre 
iplik, düz iplik ile mukayese edildi-
ğinde, doğal elyaflardaki gibi yu-
muşak bir tuşeye, daha yüksek bir 
ısı tutma kabiliyetine ve daha yük-
sek bir esnekliğe sahip olur. (Anti 
Damping vergisi oranı farklılığı.)

5402.47 - - Diğerleri, poliester-
lerden:

Anti Damping vergisi: Çin, Hin-
distan ve Malezya menşeli olanlar 
(0.15-.30 usd/kg) 

5402.46 - POY iplik. (Kısmen 
çekilmiş iplik.)

Anti damping vergisi: ÇHC, Çin 
Tayvanı, Endonezya, Hindistan, 
Malezya, Tayland ve Vietnam men-
şeli olanlarda CIF % 2,45 ila %8

Fark : 5402.47 pozisyonunda yer 
alan eşyalar bükülmemiş veya met-
rede 50 tur bükülmüş iplikler olup 
mensucat üzerinde doğrudan kul-
lanılabilir. 5402.46 pozisyonunda-
ki iplikler ise kısmen çekilmiş, ge-
nellikle düz biçimde olan bu 
iplikler, mensucat üretiminde doğ-
rudan kullanılmazlar ve önce çek-
me veya çekme tekstürize işlemine 
tabi tutulmak zorundadırlar. (Anti 
Damping vergisi oranı farklılığı.)

5402.47 - - Diğerleri, poliester-
lerden:

Anti Damping vergisi: Çin, 
Hindistan ve Malezya menşeli 
olanlar (0.15-.30 usd/kg)
 
5402.52. - Metrede 50 turdan 
fazla bükülmüş tek kat diğer 
iplikler: 
5402.52 - - Poliesterlerden:

Fark: Bir metredeki büküm sayı-
sına göre damping vergisi ayrım 
göstermektedir. (Anti Damping 
vergisi farklılığı.)

5508.10.90.00.00 - Perakende 
olarak satılacak hale getiril-
miş dikiş ipliği. 
Anti damping vergisi: 0,23 - 
0,80 usd/kg (Bangladeş, Çin Tay-
vanı, Çin, Endonezya ve Hindistan 
menşeli 0.23- 0.80 usd/kg ile 
Anti damping vergisi: CİF 
%6,62 -26,25 (Malezya, Pakistan, 
Tayland ve Vietnam menşeli) 
5401. - Sentetik ve suni fila-
mentlerden dikiş ipliği (pera-
kende olarak satılacak hale 
getirilmiş olsun olmasın):  
Sentetik filamentlerden (devam-
lı) olanlar: 5401.10.90.00.00 Pe-
rakende olarak satılacak hale ge-
tirilmiş dikiş ipliği.

7.- 5402.47. - Diğer iplikler (tek 
kat bükülmemiş veya metrede en 

fazla 50 tur bükülmüş):

8.- 5402.47. - Diğer iplikler 
(tek kat bükülmemiş veya 

metrede en fazla 50 tur 
bükülmüş):

9.- 5508. - Sentetik ve suni 
devamsız liflerden dikiş ipliği 
(perakende olarak satılacak 

hale getirilmiş olsun olmasın): 
Sentetik devamsız liflerden:
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Fark : Perakende olarak satılacak 
hale getirilmiş sentetik ipliklerin 
devamlı veya devamsız iplikten 
mamul olma durumlarına göre be-
lirlenmektedir. (Anti Damping ver-
gisi farklılığı.)

5508.20.90.00.00 - - Peraken-
de olarak satılacak hale geti-
rilmiş

5204.- Pamuktan dikiş iplikleri 
(perak- ende olarak satılacak 
hale getirilmiş olsun olmasın): 
5204.20. Perakende olarak sa-
tılacak hale getirilmiş olanlar : 
5204.20.00.00.11 - % 85 veya 
daha fazla pamuk içerenler

Fark : Perakende satılacak hale 
getirilmiş ve birbirlerine çok ben-
zerlik gösteren viskon ile pamuk 
elyafının öncelikle yaş mukaveme-
tine göre sonra yakma testine göre 
ayrımı yapılabilinmektedir.
(Anti Damping vergisi farklılığı.)

Ağırlık itibariyle %85 veya daha 
fazla devamsız akrilik veya modak-
rilik lifler içerenler: 

Anti damping vergisi: 0,23 - 
0,80 usd/kg (Bangladeş, Çin Tay-
vanı, Çin, Endonezya ve Hindistan 
menşeli 0.23- 0.80 usd/kg ile 
Anti damping vergisi: CİF 
%6,62 - 26,25 (Malezya, Pakistan, 
Tayland ve Vietnam menşeli) 
5606. - Sentetik devamsız lifler 
(karde edilmiş, taranmış veya ip-
lik imali için başka şekilde işlem 
görmüş): Fantezi akrilik iplik.
5606.00.99.00.00 - - Diğerleri

Fark: Fantezi iplikler; Tek ve çok 
katlı düz ipliklerden farklı, özel dü-
zensiz bir yapı ve görünüşe sahip 
olarak, görsel ve yapısal özellikleri 
ile son ürünün estetik değerini ar-
tırmak amacıyla üretilen iplikler 
olarak bilinmektedir. (Anti Dam-
ping vergisi farklılığı.)

 5509.32.00.00.00 - - Çok katlı bü-
külü (rötor) veya katlı bükülü (kab-
le) iplikler- Ağırlık itibariyle %85 
veya daha fazla devamsız akrilik 
veya modakrilik lifler içerenler:
Akrilik- Yün karışımı iplik

Anti damping vergisi: 0,23 - 
0,80 usd/kg (Bangladeş, Çin Tay-
vanı, Çin, Endonezya ve Hindistan 
menşeli 0.23- 0.80 usd/kg ile

Anti damping vergisi: CİF 
%6,62 -26,25 (Malezya, Pakistan, 
Tayland ve Vietnam menşeli)

5106. -  Karde edilmiş (strayhgarn) 
yün iplikleri (perakende olarak sa-
tılacak hale getirilmemiş):
5106.10.90.00.00. - Ağırlık itiba-
riyle % 85 veya daha fazla yün içe-
renler:
Yün – Akrilik karışımı iplik.

Fark : Yün ile Akrilik elyafının ay-
rımı, yakma testi ve yandıktan son-
ra bıraktığı tortuya göre belirlen-
mektedir. Yün elyafı yanmış tüy 
veya kıl gibi kokar. Yandıktan son-
ra külü siyah boncuk şeklinde iç içe 
geçmiş siyah topakcıklar halinde-
dir. Akrilik elyafı ise yanık et koku-
su verir. Yandıktan sonra külü si-
yah sertleşmiş krem şeklindeki iç 
içe geçmiş topcuklardır, yer yer ezi-
lebilirler. (Anti Damping vergisi 
farklılığı.)

Ağırlık itibariyle %85 veya daha 
fazla devamsız akrilik veya modak-
rilik lifler içerenler:

10- 5508.20.90.00.00. - Sente-
tik ve suni devamsız liflerden 
dikiş ipliği (perakende olarak 
satılacak hale getirilmiş olsun 

olmasın):

12.- 5509.32.- Sentetik devamsız 
liflerden iplikler (dikiş ipliği 

hariç) (perakende olarak 
satılacak hale getirilmemiş):

13.- 5509.32.-Sentetik 
devamsız liflerden iplikler 
(dikiş ipliği hariç) (perak- 
ende olarak satılacak hale 

getirilmemiş):

İnceleme
11.- 5509.32- Sentetik devamsız 

liflerden iplikler (dikiş ipliği 
hariç) (perakende olarak 

satılacak hale getirilmemiş): 
çok katlı iplikler
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Anti damping vergisi: 0,23 - 
0,80 usd/kg (Bangladeş, Çin Tay-
vanı, Çin, Endonezya ve Hindistan 
menşeli 0.23- 0.80 usd/kg ile

Anti damping vergisi: CİF 
%6,62 -26,25 (Malezya, Pakis-
tan, Tayland ve Vietnam menşeli) 
Gümrük vergisi: %4 KDV :%8

5606. Sentetik devamsız lifler 
(karde edilmiş, taranmış veya iplik 
imali için başka şekilde işlem gör-
müş): (Tırtıl iplik.) - %100 Akrilik
 

Gümrük vergisi: %5,3 KDV :%8
Fark : Akrilik ipliğin özelliğine 
göre değişiklik göstermektedir. 
Tırtıl iplikler, iki veya daha fazla 
tekstil ipliğinin beraber bükülmesi 
ve bu ipliklerin kısa uçlarının dikey 
şekilde tutturulmasıyla oluşmakta-
dır. (Anti Damping vergisi ve Güm-
rük vergisi farklılığı.)

Ağırlık itibariyle %85 veya daha 
fazla devamsız poliester liflerini 
içerenler:

5402.62.00.20.00.- Sentetik fila-
ment iplikleri (dikiş ipliği hariç) 
(perakende olarak satılacak hale 
getirilmemiş)
(%100 polyester devamlı iplik.)

İlave gümrük vergisi :%5
Fark : %100 Polyester ipliğin de-
vamlı iplik veya devamsız iplik 
olup olmadığı Anti damping ve İla-
ve gümrük vergisi açısından önem 
arz etmektedir. (Anti Damping 
vergisi ve İlave Gümrük vergisi 
farklılığı.)

Ağırlık itibariyle %85 veya daha faz-
la suni devamsız lif içerenler:
5510.11.00.00.00 - - Tek kat iplikler

Anti damping vergisi: 0,23 - 
0,80 usd/kg (Bangladeş, Çin Tay-
vanı, Çin, Endonezya ve Hindistan 
menşeli 0.23- 0.80 usd/kg ile

Anti damping vergisi:CİF 
%6,62 -26,25 (Malezya, Pakistan, 
Tayland ve Vietnam menşeli)

5205 Pamuk ipliği (dikiş ipliği 
hariç) (ağırlık itibariyle % 85 
veya daha fazla pamuk içeren 

ve perakende olarak satılacak 
hale getirilmemiş olanlar) : 

5205.22.00.00.00 - 714,29 De-
siteksten az, 232,56 (dahil) de-
siteksten fazla olanlar (metrik 
numarası 14’ü geçen 43’ü geç-
meyen). Pamuk ipliği.

Fark : Viskon elyafı ile Pamuk el-
yafı birbirleriyle çok benzerlik gös-
terdiğinden bu iki elyafın ayrımın-
da elyafların yaş mukavemeti ile 
yakma testinden yararlanılır. Pa-
muk elyafı ıslandıkca mukavemeti 
artar, viskon elyafı ise ıslandıkca 
yaş mukavemeti düşer. (Anti Dam-
ping vergisi farklılığı.) 

Ağırlık itibariyle %85 veya daha 
fazla suni devamsız lif içerenler:
5510.11.00.00.00 - - Tek kat iplikler

Anti damping vergisi: 0,23 - 
0,80 usd/kg
(Bangladeş, Çin Tayvanı, Çin, En-
donezya ve Hindistan menşeli 
0.23- 0.80 usd/kg ile

Anti damping vergisi: CİF 
%6,62 -26,25 (Malezya, Pakistan, 
Tayland ve Vietnam menşeli) 

14.- 5509.21.00.00.00.- Sente-
tik devamsız liflerden iplikler 

(dikiş ipliği hariç) (perak- 
ende olarak satılacak hale 

getirilmemiş) (%100 polyester 
devamsız iplik.)

15.- 5510.-Suni devamsız 
liflerden iplikler (dikiş 

ipliği hariç) (perakende 
olarak satılacak hale 

getirilmemiş):Viskon devamsız 
iplik.

16 – 5510.- Suni devamsız 
liflerden iplikler (dikiş ipliği 

hariç) (perakende olarak 
satılacak hale getirilmemiş): 
%100 Viskon devamsız iplik.
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5403. - Suni filament iplikleri (di-
kiş ipliği hariç) (perakende olarak 
satılacak hale getirilmemiş) (67 
desiteksten az olan suni monofila-
ment dahil):
5403.31.00.10.29 - Diğerleri. %100 
Viskon devamlı iplik.

Fark : %100 Viskon ipliklerin de-
vamlı veya devamsız iplikden ol-
masına göre GTİP ve vergi oranları 
değişiklik göstermektedir. (Anti 
Damping vergisi farklılığı.)

Anti damping vergisi: 0,23 - 
0,80 usd/kg (Bangladeş, Çin Tay-
vanı, Çin, Endonezya ve Hindistan 
menşeli 0.23- 0.80 usd/kg ile

Anti damping vergisi: CİF 
%6,62 -26,25 (Malezya, Pakistan, 
Tayland ve Vietnam menşeli) Güm-
rük vergisi: %4 KDV : %8

5308 Dokumaya elverişli diğer bit-
kisel liflerden iplikler; kağıt iplikle-
ri: 5308.90.19- Rami iplik.

 

Gümrük vergisi: % 3.8 KDV :%8

Fark : İki bitkisel lif olan ve birbir-
leriyle benzerlik gösteren Bambu 
ve Rami elyafı arasında vergi farklı-
lığı bulunmaktadır. (Anti Damping 

vergisi ve Gümrük vergisi farklılı-
ğı.)

Anti damping vergisi: 0,23 - 
0,80 usd/kg (Bangladeş, Çin Tay-
vanı, Çin, Endonezya ve Hindistan 
menşeli 0.23- 0.80 usd/kg ile

Anti damping vergisi: CİF 
%6,62 -26,25 (Malezya, Pakistan, 
Tayland ve Vietnam menşeli)

Ürün güvenliği ve denetimi 2009/1 
gereğince TAREKS e tabidir.

5406. - Sentetik ve suni filament 
(devamlı) iplikleri (dikiş ipliği ha-
riç) (perakende olarak satılacak 
hale getirilmiş):
5406.00.00.90.00 - Diğerleri

Ürün güvenliği ve 
denetimi 2009/1 ge-
reğince TAREKS e 
tabidir.

Fark : Sentetik ve 
Suni liflerden pera-
kende olarak satıla-

cak hale getirilmiş ipliklerin de-
vamlı veya devamsız elyaftan olup 
olmadıklarına göre GTİP ve Anti 
Damping vergisi oranları değiş-
mektedir.

Anti damping ver-
gisi: 0,23 - 0,80 usd/
kg (Bangladeş, Çin 
Tayvanı, Çin, Endo-
nezya ve Hindistan 
menşeli 0.23- 0.80 
usd/kg) ile

Anti damping vergisi: CİF 
%6,62 -26,25 (Malezya, Pakistan, 
Tayland ve Vietnam menşeli)
Gümrük vergisi: %4
KDV : %8

Ürün güvenliği ve denetimi 2009/1 
gereğince TAREKS e tabidir.
 
5606.- Gipe iplikler, 54.04 ve 
54.05 pozisyonundaki şerit ve ben-
zerleri (gipe edilmiş); tırtıl iplik , 
şenet iplik (chainette): 
5606.00.10.00.00 - Şenet iplik

Gümrük vergisi: %8
KDV : %8

Fark : Sentetik ve 
Suni El örgü ipliklerin-
de Şenet ipliğin yapısı 

itibariyle farklılık göstermektedir. 
Şenet iplikler, dairesel örgü maki-
nelerinde dokunan silindirik yapı-
da iplikler olup, üstlerine bastırılıp 
düz hale getirildikleri zaman geniş-
likleri 1.5 ila 2 mm olur. Bu iplikler, 
saçak yapımında ve diğer dokun-
muş mensucat aksesuarı olarak, ay-
rıca klasik atkı ve çözgü dokuma 
tezgâhlarında dokunmuş mensucat 
imali için kullanılır. (Gümrük ver-
gisi ve Anti Damping vergisi farklı-
lığı vardır.) Akrilik el örgü ipliği

Akrilik el örgü ipliği

Anti damping vergisi: 0,23 - 
0,80 usd/kg (Bangladeş, Çin Tay-
vanı, Çin, Endonezya ve Hindistan 
menşeli 0.23- 0.80 usd/kg) ile

Anti damping vergisi:CİF %6,62 
-26,25 (Malezya, Pakistan, Tayland 
ve Vietnam menşeli)

Gümrük vergisi: %4

17.-. 5510.90.- .- Suni devamsız 
liflerden iplikler (dikiş ipliği 

hariç) (perakende olarak 
satılacak hale getirilmemiş): 

Bambu iplik.

18 - 5511.10.00.00.00 - Sente-
tik ve suni devamsız liflerden 

iplikler (dikiş ipliği hariç) (per-
akende olarak satılacak hale 

getirilmiş):

19.- 5511.-Sentetik ve suni 
devamsız liflerden iplikler (dikiş 
ipliği hariç) (perak- ende olarak 

satılacak hale getirilmiş): El örgü 
ipliği.

20. -5511.- Sentetik ve suni devamsız 
liflerden iplikler (dikiş ipliği hariç) 
(perakende olarak satılacak hale 
getirilm- iş): 5511.20.00.00.00 - 

Sentetik devamsız liflerden (ağırlık 
itibariyle %85’den az sentetik 

devamsız lif içerenler)
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KDV : %8

Ürün güvenliği ve denetimi 2009/1 
gereğince TAREKS e tabidir.

5109.- Yün veya ince hayvan 
kıllarından iplikler (perakende 
olarak satılacak hale getirilmiş): 
5109.90.00.00.00 - Ağırlık itiba-
riyle % 85 den az yün veya ince 
hayvan kılı içerenler:
Yün el örgü ipliği.

Gümrük vergisi: %5
Kdv: %8

Fark : Akrilik ve Yün El örgü iplik-
lerinde, Akrilik ve Yün elyafının 
benzerlik göstermesinden dolayı 
yakma testi ve elyafların yandıktan 
sonra bıraktığı tortuya göre ayrıla-
bilmektedir. Yün elyafı yandıktan 
sonra bıraktığı tortu ezilince toz ha-
line gelir. (Anti Damping vergisi ve 
Gümrük vergisi farklılığı.)

Anti damping vergisi: 2,2 usd/kg
(Çin, Çin Tayvanı, Güney Kore ve 
Hindistan menşeli)
Gümrük vergisi: %4 KDV :%18 
5402. - Sentetik filament iplikleri 
(dikiş ipliği hariç) (perakende ola-
rak satılacak hale getirilmemiş) 
(67 desiteksten az olan sentetik 

mono filamentler dahil): Çok kat-
lı bükülü (rötor) veya katlı bükülü 
(kable) diğer iplikler:
5402.62.00.20.00 - Polyester iplik.

Gümrük vergisi: %4
Kdv: %8
Fark : Metal veya sim ile kaplan-
mış Polyester ipliklerde metal ora-
nı ne olursa olsun eşya 5605 tarife 
pozisyonunda yer alır. (Anti Dam-
ping vergisi, İlave Gümrük vergisi 
ve İlave Gümrük vergisi farklılığı.)

Anti damping vergisi: 2,2 usd/kg
(Çin, Çin Tayvanı, Güney Kore ve 
Hindistan menşeli)
KDV : %18

5604.- Dokumaya elverişli mad. 
kaplanmış, 5604.90.- (Polyester)

KDV : %8

Fark : Metalle kaplanmış doku-
maya elverişli ipliklerde metal 
oranı ne olursa olsun 5605 tarife 
pozisyonunda yer alır. (Anti Dam-
ping vergisi ve Kdv farklılığı.)

Anti damping vergisi:198 ila 
351 usd/ton (ÇHC, Endonezya ve 
Malezya menşeli) ile

Anti damping vergisi : CİF 
%7,1 -28,6 (Hindistan ve Tayvan)
Tayland ve Vietnam menşeli (CIF 
%6.88- 72.56)
Gümrük vergisi.: %4

5606.00.91.00.19- Gipe iplik-
ler (sarımlı iplik)

Gümrük vergisi: %5,3

Fark: Polyester tekstürize iplik ile 
polyester gipe iplik arasında, Gipe 
iplikler, genel olarak bir veya daha 
fazla tekstil ipliğinden oluşan iç 
kısım üzerine bir veya daha fazla 
ipliğin helezoni şekilde sarılması 
suretiyle elde edilir. Sarma iplik-
leri, çoğunlukla iç kısmı tamamen 
kaplar; fakat bazen helezonun 
döngüleri aralıklı sarılmış halde 
de olabilir. Çıplak elastan / esne-
me özelliğine sahip ipliklerin baş-
ka ipliklerle sarılması veya punto-
lanması işlemi ile oluşturulan ve 
esneme özelliğine sahip gipe (sa-
rımlı) iplikler denir. 

21.- 5605.00 Dokumaya elverişli 
iplikle- rden metalize iplikler (gipe 

edilmiş olsun olmasın),ip, şerit veya 
toz şeklindeki metalle birleştirilmiş 
veya metalle kaplanmış 54.04 veya 

5405 pozisyonun- daki şerit ve 
benzerleri: (Polyester iplik.)

22.5605.- Metalize iplikler 5605.00 
(Polyester)

23.- 5402.33.00.20.00.- Tek-
stürize iplik. Tekstürize (ITY )

İplik, (5402.33).(ITY- İç içe geçmiş 
dokulu iplik.)
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Tekstüre işlemi ise; Kesiksiz fila-
ment ipliklerin süreklilikleri bozul-
mayacak şekilde, örtme, esneme, 
sürtünme dayanımı, ısı tutma, yalı-
tım ve nem alma gibi özelliklerini 
iyileştirmek veya değişik bir yüzey 
dokusu sağlamak amacıyla, kıvrım 
veya halka oluşması, dolaşık hale 
getirilmesi veya başka herhangi bir 
şekilde işleme tabi tutulması işle-
midir. (Anti Damping vergisi ve 
Gümrük vergisi farklılığı.)

Anti damping vergisi: 2,2 usd/kg
(Çin, Çin Tayvanı, Güney Kore ve 
Hindistan menşeli)
Gümrük vergisi: %4
KDV: %18
5806.- Kordelalar, paralel hale 
getirilip yapıştırılmış ipIik veya lif-
lerden atkı ipliksiz kordelaIar (bol-
dükler):
5806.32.10.00.11 - Dar dokuma sa-
ten kordela.

Gümrük ver: %7.5
Kdv: 8

Fark: Kordela şeklinde şerit iplik-
ler, dokumaya elverişli maddeler 
üzeri metal ile kaplanmışsa metal 
oranı ne olursa olsun 5605 tarife 
pozisyonunda yer alır. (Anti Dam-
ping vergisi ve Gümrük vergisi ve 
Kdv farklılığı.)

 

Anti damping vergisi: 2,2 usd/kg
(Çin, Çin Tayvanı, Güney Kore ve 
Hindistan menşeli)
KDV :%18
5402.63.00.20.00.- Polipropilen 
iplik.

Kdv : %8
Fark : Dokumaya elverişli Polipro-
pilen iplik düz, şerit veya boru iplik 
şeklinde üzeri metal iplik ile kaplı ise 
metal oranı ne olursa olsun 5605 ta-
rife pozisyonunda yer alır. (Anti 
Damping vergisi ve KDV farklılığı.)

5607.90.20.90.00 -  Diğerleri. 
(Jüt iplik) 

Gümrük vergisi: %6 
5307.- 53.03 Pozisyonundaki jüt ipliği 
veya diğer bitki iç kabuklarının doku-
ma- ya elverişli liflerinden iplikler:

5307.20.00.00.00 - Çok katlı 
bükülü (rötor) veya katlı bü-
külü (kable) iplikler

Gümrük vergisi: muaf

Fark : 5607 tarife pozisyonunda 
yer alan sicim, kordon, ip ve halat-
lar çok katlı, bükülü sıkıca örülmüş 
çok daha dayanıklı ve genellikle 
ambalajlama, bağlama, yükleme ve 
çekme işlerinde kullanılması nede-
niyle ayrım göstermektedir. (Güm-
rük vergi farklılığı.)

5608.19.30.00.00 - Diğerleri .
Ağ mensucat.

 

İlave Gümrük Vergisi: CİF :%20 
(min 1,25 usdkg – mak 4,25 usd/
kg) KDV :%18
5804.-Tüller ve diğer ağ mensu-
cat (dokun- muş, örme veya kroşe 
mensucat hariç).
5804.10.90.90.00 - Ağ mensucat.

 

KDV : %8
Fark : 5608 tarife pozisyonundaki 
hazır eşyalar iplikten, açık ağ göz-
leri düğümleme veya başka suretle 
elde edilebilir. Hazır ağlar, kulla-
nılmaya hazır olsun olmasın, doğ-
rudan ağ parçacıklarının birleştiril-
mesi ve şekil verilmesi ile meydana 
gelen ağlardır. 
5804 tarife pozisyonundaki 
Ağ mensucat ise, üç seri iplikten 
meydana gelir: birbirine paralel 
çözgü iplikleri, göz (ağ) iplikleri ve 
bağlama iplikleri (file ağ gibi). Her 
bir göz ipliği, sırayla değişik iplikler 
boyunca bunların birinden diğeri-
ne geçerek kare şeklinde gözler 
oluştururlar. Bağlama iplikleri, bel-
li yerlerde göz ipliklerini çözgü ip-
liklerine bağlayarak mensucatı bir 

24. .- 5605.00 - Dokumaya elverişli 
ipliklerden metalize iplikler.

25.- 5605.00.00.90.00. - Metalize 
iplikler. (Polipropilenden)

26.- 5607.-Sicimler, kordonlar, ip 
ve halatlar (örülmüş olsun olmasın) 

(kauçuk veya plastik emdirilmiş, 
sıvanmış veya kaplanmış olsun 

olmasın):

27.- 5608.-Sicim, ip veya halatdan 
düğümlü ağlar; dokumaya elverişli
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arada tutar. Düğümlü ağ mensucat 
kare veya baklava biçiminde açık 
ve muntazam gözleri içeren ve göz-
lerin şeklini koruması amacıyla ip-
likleri köşe yerlerinde düğümlen-
miş halde olan ağ mensucattır. 
Bunlar el veya makine ile yapılır. 
(İlave Gümrük vergisi ve KDV 
farklılığı.)

5208.21.90.92.00.- Ağartıl-
mış pamuklu kumaş. .

İlave Güm.Ver: CIF%20
(min 1,25 usd/kg-mak 4,25 usd/
kg)
5208.11 Ağartılmamış pa-
muklu kumaş.
5208.12
5208.13
5208.19

Fark : 60/1 NE veya daha ince ip-
liklerden üretilmiş m2 ağırlığı 70 
gr geçmeyen boyanmamış, boyalı 
ipliklerden veya elyaftan üretilme-
miş, kimyasal işleme tabi tutulma-
mış dokunmuş mensucat için ilave 
gümrük vergisi uygulanmaz.

Diğer dokunmuş mensucat 
(ağırlık itibariyle % 85 veya 
daha fazla poliester filament-

leri içerenler):
5407.61.30.90.19 - Diğerleri. 
(Boyanmış.)

Anti damping: CIF %70,44 (Çin, 
Tayvan, G.Kore, Malezya, Tayland, 
Bulgaristan, Filipinler, Yunanis-
tan)

5512.- Sentetik devamsız liflerden 
dokun- muş mensucat (ağırlık iti-
bariyle %85 veya daha fazla pol-
yester devamsız lif içerenler): 
5512.19.90.90.00 - Diğerleri. (Bo-
yanmış.)

Fark : %85 veya daha fazla sente-
tik polyester lif içeren kumaşların 
ipliğin devamlı veya devamsız ip-
likten mamul olup olmadıklarına 
göre ayrım yapılmak- tadır. (Anti 
damping vergisi farklılığı.)

Anti damping : CIF %70,44 Çin, 
Tayvan, G.Kore, Malezya ve
Tayland, Bulgaristan, Filipinler, 
Yunanistan menşeli

5407.61.50.90.11 Döşemelik mensucat
5407.61.50.90.12- Perdelik mensucat

Anti damping : CIF %70,44 (aza-
mi 5- usd/kg) Çin menşeli

Perdelik ve Döşemelik ku-
maşlarda Damping vergisi 
hesaplama:
İthalatta haksız rekabetin önlen-
mesine ilişkin tebliğ 2016/18 gere-
ğince perdelik ve döşemelik men-
sucatta CİF %70,44 (Azami 5 usd/
kg) damping vergisi vardır.
Örnek 1.
100.000 usd kıymet
10.000 kg
Kur : 5.81 döşemelik bir mensu-
catta damping hangi oran üzerin-
den alınmalıdır?

100.000 usd x %70,44 = 70440 usd.
(70440 usd x 5.81 kur =  409.256 
TL
10.000 kg x azami 5 usd/kg = 
50000 usd. (50000 usd x 5.81 kur 
= 290.500 TL

Bu durumda damping oranı 
azami 5 usd/kg ı geçemeyece-
ğinden CİF %70,44 olarak 
409.256 TL uygulanır.

- Diğer dokunmuş mensucat:
5407.92.00.90.19 - - Boyan-

28.-5208 Pamuktan dokunmuş 
mensucat.

29.- 5407.- Sentetik filament ip-
liklerinden dokunmuş mensucat.

30.- 5407.61.30.90.13. Astarlık 
mensucat 

31.- 5407.- Sentetik filament ip-
liklerinden dokunmuş mensucat.
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mış: (%55
polyester filamaent, %45 yün.)

Anti damping: CIF %70,44
Çin, Tayvan, G.Kore, Malezya ve 
Tayland, Bulgaristan, Filipinler, 
Yunanistan menşeli

51.11 Karde edilmiş (strayh-
garn) yün ve ince hayvan kıl-
larından dokunmuş mensu-
cat :

5111.20.00.90.00 - Diğerleri (esas 
itibariyle veya sadece sentetik ve 
suni filamentlerle karışık olanlar):

 

(%55 yün, %45 polyester filament.) 
Fark : Polyester filament iplik ile 
yün iplik karışımlı ipliklerde elyaf 
oranlarının yüzdesinin birbirine 
yakın olması GTİP ve Anti Dam-
ping vergisi açısından farklılık gös-
termektedir.

(%55 polyester devamsız iplik, 
%45 pamuk ipliği.)

5513.39. - Farklı renkteki iplikler-

den, diğer dokunmuş mensucat.

Anti damping : CIF %44 (Çin, 
Bulgaristan, Polonya, Yunanistan 
menşeli.)

5210.- Pamuktan dokunmuş 
mensucat (ağırlık itibariyle % 
85’den az pamuk içeren sentetik 
veya suni liflerle karıştırılmış olup 
m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler): 
5210.49.00.92.00 - - - - Fasonesiz. 
- Farklı renkteki ipliklerden:

(% 55 pamuk ipliği, %45 polyester 
devamsız iplik.)

Fark: Polyester devamsız iplik ile 
pamuk iplik karışımlı ipliklerde el-
yaf oranlarının yüzdesinin birbiri-
ne yakın olması GTİP ve Anti Dam-
ping vergisi açısından farklılık 
göstermektedir.

Devamsız akrilik veya modak-
rilik liflerden: Esas itibariyle 
veya sadece yün veya ince hayvan 
kılları ile karışık: (%60 Akrilik, 
%40 yün.)

Anti damping :CIF x%44 (Çin,  
Bulgaristan, Polonya, Yunanistan 
menşeli.)
5111 Karde edilmiş (strayh-
garn) yün ve ince hayvan kılların-
dan dokunmuş mensucat :
Ağırlık itibariyle %85 veya daha 
fazla yün veya ince hayvan kılı içe-
renler:
5111.30 - Diğerleri (esas itibariyle 
veya sadece sentetik ve suni de-
vamsız liflerle karışık olanlar):
(%60 yün, %40 akrilik.)

Fark: Akrilik ve yün elyafının ay-
rımı benzer özellik gösterdiğinden 
GTİP ve Anti Damping vergisini 
etkileyecektir.

(%80 devamsız polyester, %20 viskon) 

Anti damping:CIF x %44 (Çin, 
Bulgaristan, Polonya, Yunanistan 
menşeli.) 
5512.11.00.90.00- Sentetik de-
vamsız liflerden dokunmuş men-
sucat (ağırlık itibariyle %85 veya 
daha fazla devamsız polyester lif 
içerenler): (%100 devamsız pol-
yester)

 

32.- 5513.- Sentetik devamsız 
liflerden dokunmuş mensu-

cat (ağırlık itibariyle % 85’den az, 
m2.ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas 

itibariyle veya sadece pamukla 
karışık sentetik devamsız lif içeren-

ler):

33.- 5515.22. Sentetik devamsız 
liflerden diğer dokunmuş mensucat:

34.- 5515.11.10.90.00.- Sentetik 
devamsız liflerden diğer dokunmuş 

mensucat: (ağırlık itibariyle %85 
den az devamsız polyester lif içer-

enler.)
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Fark : Sentetik devamsız liflerin 
%85 den fazla olması GTİP ve Anti 
Damping vergisini etkileyecektir.  

Viskon (rayon) baskılı kumaş.

Anti damping: CIF x %44 (Çin, Bulga-
ristan, Polonya, Yunanistan menşeli.)

5208.52.00.92.00.- Pamuklu 
baskılı mensucat

Fark : Viskon ile pamuk elyafı birbir-
leriyle yakın benzerlik gösterdiğinden 
bu iki elyafın ayırımı, GTİP ve Anti 
Damping vergisini etkileyecektir.
 

(%100 devamsız viskon.)
Anti damping :CIF x %44 (Çin, 
Bulgaristan, Polonya, Yunanistan 
menşeli.)
5408.24.00.90.19 - Suni devamlı 
liflerden baskılı mensucat. (%100 
devamlı viskon.)

Fark: Viskon liflerinden elde edilen 
kumaşın devamlı viskon veya devam-
sız viskon liflerinden hangisinden 
üretildiği GTİP ve Anti Damping ver-
gisi açısından önemlidir.

 

(%53 viskon, %47 pamuk. )

 

 Anti damping: CIF x %44 (Çin, 
Bulgaristan, Polonya, Yunanistan 
menşeli.)
5210.41.00.92.00- Pamuktan do-
kunmuş mensucat (ağırlık itibariyle 
% 85’den az pamuk içeren sentetik 
veya suni liflerle karıştırılmış olup 
m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler):
(%53 pamuk, %47 viskon.)

 

Fark: Viskon ile pamuk elyafı bir-
birleri- yle yakın benzerlik gösterdi-
ğinden ayırımı, GTİP ve vergi oran-
larını etkileye- cektir.

İlave gümrük vergisi: CIF%20 
(mak 4,25usd/kg)
Ayırt edici özellik, kumaşın örme 
veya dokuma olmasına göre değiş-
mekte- dir.5801 tarife pozisyonun-
daki kadife cinsi eşyalar dokuma-
dır. (İlave gümrük vergisi farklılığı.)
6001- Örme veya kroşe tüylü 
mensucat. Örme Kumaş.

 

İlave gümrük vergisi : CIF%20 
(min 1,25 usd/kg – mak 4,25usd/kg)
Ayırt edici özellik, kumaşın örme 
veya dokuma olmasına göre değiş-
mekte- dir.5801 tarife pozisyonun-
daki kadife cinsi eşyalar dokuma-
dır. (İlave gümrük vergisi farklılığı.)

 Bukleli mensucat:

İlave gümrük vergisi : CIF%20 
(mak 4,25usd/kg)
6001.21.00.00.00. - Dokunmuş 
kadife, pelüş ve tırtıl mensucat. 
(pamuktan) Bukleli mensucat

İlave gümrük vergisi : CIF%20 
(min 1,25 usd/kg -mak 4,25usd/kg
Ayırt edici özellik, 6001.21 de 
yer alan bukleli mensucat örme yo-

35.- 5516.14.00.90.00.- Suni 
devamsız liflerden dokunmuş 

mensucat

36.- 5516.14.00.90.00- Suni 
devamsız liflerden dokunmuş 

baskılı mensucat.

38.- 5801- Dokunmuş kadife, pelüş 
ve tırtıl mensucat. Kadife kumaş

39.- 5802.19.00.00.00 –Havlu cinsi
Bukleli mensucat. (pamuktan)

37.- 5516.43.00.90.00 - Ağırlık iti-
bariyle % 85’ den az suni devamsız lif 
içerenler (esas itibariyle veya sadece 

pamukla karışık):
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luyla elde edilir ve bu tür havlu cinsi 
bukleli mensucatın arkasında zincir 
dikiş sıraları bulunmaktadır. Havlu 
kumaşların çoğu pamuktan üretilir, 
çünkü pamuk ıslandığında mukave-
meti artmaktadır. (İlave gümrük 
vergisi farklılığı.)

5810.92.90.00.00.- İşlemeli per-
delik tül mensucat.

Anti damping CIF %70,44 (azami 
5- usd/kg) Çin menşeli (sadece eni 
160 cm yi geçenler
Gümrük Vergisi : %7,2
5804.10.10.00.00.-Tül perdelik ku-
maş. (Örme, dokuma ve kroşe olmayan.)

Gümrük Vergisi : %6,5
Fark : 5810 tarife pozisyonunda yer 
alan İşlemeli tül perdelik mensucat 
mevcut bir zemin üzerine süslü bir gö-
rünüş meydana getirmek amacıyla iş-
leme iplikleri ile işlenerek elde edilir. 
Örme, dokuma veya kroşe (tığ işi) ile 
elde edilir. 5804 tarife pozisyonunda 
yer alan tül perdelik mensucat ise 
örme, dokuma veya kroşe ile elde edi-
meyen mensucattır. (Anti Damping 
vergisi ve Gümrük vergisi farklılığı.)

Anti damping Çin menşeli : 2,2 
usd/kg İlave Gümrük Vergisi:CIF 
%14(min 1,25-mak 4,25)

Gümrük Vergisi: %8
KDV : %8
3921.90.55.00.12- Plastikten di-
ğer plakalar, Şeritler. (Poliüretandan 
olanlar.)

Gümrük Vergisi : %6,5
Kdv : %18
Fark : 5903 tarife pozisyonunda do-
kumaya elverişli mensucat, plastik 
maddelerin içine tamamen batırıl- 
mamış veya her iki yüzü plastikle sı-
vanmamış veya kaplanmamış olma-
lıdır.  okumaya elverişli maddele- rden 
mensucatın sadece mesnet olarak 
kullanıldığı gözenekli plastikten lev-
halar, yapraklar veya şeritlerle bir-
leştirilmiş olan dokumaya elverişli 
mensucat da 3921 pozisyonunda sı-
nıflandırılır. (Anti Damping vergisi, 
İlave Gümrük vergisi ve Gümrük 
vergisi farklılığı.)

Anti damping Çin menşeli : 2,2 
usd/kg İlave Gümrük Vergisi:CIF 
%14(min 1,25-mak 4,25)
Gümrük vergisi: %8

5907.00.00.00.00.- Emdirilmiş, 
sıvanmış veya kaplanmış diğer men-
sucat; tiyatro dekorları, atölye fonla-
rı veya benzeri işler için boyanmış 
bezler ‘tualler’ (Flok mensucat.)

Gümrük ver.: %4,9
Fark : Plastik emdirilmiş, sıvanmış, 
kaplanmış veya plastikle lamine edil-
miş mensucat ile FLOK ( Baskı toz 
halindeki lifli küçük parçacıkları 
serpme yöntemi ile kumaş üzerine 

sıvanan bir yapıştırıcının üzerine uy-
gulanan işlem.) mensucat arasında 
GTİP, Anti Damping vergisi, İlave 
Gümrük vergisi ve Gümrük vergisi 
farklılığı bulunmaktadır.

Anti damping Çin menşeli : 2,2 
usd/kg İlave Gümrük Vergisi: CIF 
%14 (min 1,25-mak 4,25)
5811.00.00.07.00. - Deri yerine kul-
lanılanlar - Aralarına dolgu maddesi 
konulan bir veya daha fazla dokuma-
ya elverişli madde tabakalarının di-
kilmesi veya başka şekilde birleştiril-
mesinden meydana gelen parça 
halindeki kapitoneli mensucat.

Fark : Deri taklidi plastik emdiril-
miş, sıvanmış, kaplanmış mensucat 
ile Deri yerine kullanılan kapitoneli 
mensucat arasında GTİP , Anti dam-
ping ve İlave gümrük vergisi farklılı-
ğı bulunmaktadır.

İlave gümrük vergisi : CIF%20 
(min 1,25 usd/kg -mak 4,25usd/kg) 
Gümrük vergisi %8
5907- Flok kumaş. (Taklit kadife ve 
pelüş)

Gümrük vergisi :%4,9

39.- 5802.19.00.00.00 –Havlu cinsi
Bukleli mensucat. (pamuktan)

41.- 5903.20.90.90.00.- Plastik 
emdirilmiş,sıvanmış mensucat. 

(Poliüretandan olanlar.)

42.- 5903.20.90.10.00.- Plastik 
emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya 

plastikle lamine edilmiş mensucat.

43.- 5903.20.90.10.00. Plastik em-
dirilm- iş, sıvanmış, kaplanmış veya 
plastikle lamine edilmiş mensucat. 

(Deri taklidi.)

44.- 6001.92.00.00.00.-Örme veya 
kroşe tüylü mensucat.

İnceleme
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Fark : Örme tüylü, şardonlu ku-
maş ile Flok kumaş arasında güm-
rük vergisi ve İlave gümrük vergisi 
farkı bulunmaktadır.

İlave gümrük vergisi : CIF%20 
(min 1,25 usd/kg -mak 4,25usd/kg)
5804.21.00.10.00.- Dantela

Fark : 6002 tarife pozisyonunda yer 
alan eni 30 cm yi geçmeyen mensu-
cat örme suretiyle elde edilmiş olup, 
5804 tarife pozisyonunda yer alan 
eni 30 cm yi geçmeyen dantela cinsi 
mensucat ise örme, dokuma ve kroşe 
(tığ) işi olmayıp makine ile üretilmiş 
olup İlave gümrük vergisi farkı bu-
lunmaktadır.

İlave Gümrük Vergisi: CIF%20 
(min 1,25 usd/kg -mak 4,25usd/kg)
5804.10.90.90.00 - Ağ mensucat.

Fark : Çözgü tipi örgülü, (6005) 
Örme ağ mensucat ile, düğümleme 
suretiyle elde edilen ağ mensucat 
(5804) arasında İlave gümrük ver-
gisi farkı bulunmaktadır.

Anti damping CİF %70,44 (azami 
5-usd/kg) Çin menşeli

İlave gümrük vergisi : CIF%20 
(min 1,25 usd/kg -mak 4,25usd/kg 
Gümrük vergisi: %8
5804.10.10.00.00 - Tüller.

Gümrük vergisi:%6,5
Fark : 6005 Tarife pozisyonunda 
yer alan çözgü tipi örme tül ve per-
deler ile örme, dokuma veya kroşe 
(tığ işi) yöntemi ile elde edilmeyen, 
5804 tarife pozisyonundaki tül ve 
perdeler arasında (makine işi) anti 
damping vergisi, ilave gümrük ver-
gisi ve gümrük vergisi farkı bulun-
maktadır.

İlave gümrük vergisi : CIF%20 
(min 1,25 usd/kg -mak 4,25usd/kg

5811.00.00.19.00 - Kapitoneli 
mensucat.

Anti Damping . CİF %17.29 Çin 
menşeli.

Fark : 6006 tarife pozisyonunda 
yer alan eşya alt ve üstteki iki örme 
tabakanın üretimi sırasında eş za-
manlı olarak örme mensucatların 
bünyesine bağımsız olmayan ara 
tabakayı oluşturan ipliklerin ilmek-
ler arasına geçirilmeleri suretiyle 
üç tabakalı yapının meydana geldi-
ği, 5811 tarife pozisyonundaki kapi-

toneli mensucatın ise iki kumaş 
arasına pamuk, yün, elyaf gibi yu-
muşak dolgu malzemeler konup di-
kilmesiyle elde edilen mensucat ol-
ması nedeniyle İlave gümrük 
vergisi ile Anti Damping vergisi 
farklılığı bulunmaktadır. 

Gümrük vergisi %12
6214.30.00.00.19.- Şallar, 
eşarplar, fularlar, kaşkollar, peçe-
ler, duvaklar ve benzeri eşya: Doku-
ma Şal

Gümrük Vergisi %8

Fark : Şal cinsi eşyaların örme 
veya dokuma suretiyle elde edildiği 
Gümrük vergisi açısından farklılık 
göstermektedir.

Gümrük Vergisi %10

45.- 6002.90.00.00.00.- Eni 30cm.
yi geçmeyen, ağırlık itibariyle % 5 

veya daha fazla elastomerik iplik veya 
kauçuk iplik içeren örme veya kroşe 

mensucat. (Dantela)

46.- 6005.37.00.00.00.- Çözgü tipi
örgülü ağ mensucat.

47.- 6005.36.00.00.00 - 
6005.37.00.00.00 -6005.38.00.00.00 
6005.39.00.00.00. GTİP perdelik ve 

tül mensucat.

48.- 6006.31.00.00.00- Örme mensucat.

49.- 6117.10.00.00.12. Giyim eşyasının 
diğer aksesuarı (örme veya kroşe); giyim 
eşyasının veya giyim eşyası aksesuarının 

parçaları. Örme Şal

50.- 6213.20.00.00.19.- Mendil 
(pamuktan)

İnceleme
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214.90.00.00.00.- Şal. 
(pamuktan)

Gümrük vergisi %8

Fark : 6213 tarife pozisyonunda yer 
alan eşyaların hiçbir kenarı 60 cm’yi 
geçmeyen kare veya kareye yakın 
şekillerdeki eşyayı kapsar. 6214 po-
zisyonundaki eşyalar ise kenarları 
60 cm’yi geçen kare, üçgen veya da-
iresel şekildeki eşyalardır. (Gümrük 
vergisi farklılığı.)

 

Örme bez.

 
Gümrük vergisi %12

6307.10.90.90.00.- Dokuma bez

Gümrük vergisi %7,7

Fark : Hazır eşya, Bez cinsi eşyala-
rın örme veya dokuma olup olma-
ması Gümrük vergisini etkileyecek-
tir.
 

İlave gümrük vergisi : CIF%50
Gümrük vergisi %3
KDV %8

5702.20.00.00.00.-Hindistan ce-
vizi (koko) liflerinden yer kaplama-
ları.

İlave gümrük vergisi : %20
Gümrük vergisi %4
KDV %8

Fark : Hindistan cevizi (koko) lifle-
rinden yer kaplamaları cinsi eşyaların 
elde dokun- muş olanları ile makinada 
dokunmuş olanları arasında İlave 
gümrük vergisi ve Gümrük vergisi 
oranları farklılığı bulunmaktadır.

İlave gümrük vergisi : CIF%50
Gümrük vergisi %3
Kdv %8 
5702.41.90.00.00. - Yünden 
yer kaplaması 
İlave gümrük vergisi : %20
Gümrük vergisi %8
KDV %8

Fark : Yünden yer kaplamaları, ki-
lim cinsi eşyaların el yapımı (elde 
dokunmuş) veya makinada dokun-
muş olmasına göre İlave gümrük 
vergisi ve Gümrük vergisi oranları 
farklılığı bulunmaktadır.

Gümrük ver: %7,2
(Eni 160 cm’yi geçmeyen-perdelik 
olmayan)

6006.32.00.00.00. – Örme 
mensucat.

İlave gümrük vergisi:  CİF %20 ( 
1,25 usd/kg-mak.4,25usd/kg)
Gümrük vergisi: %8
Fark: 5810 pozisyonundaki örme 
mensucatta mevcut bir zemin üzeri-
ne pullar, desenler oluşacak şekilde 
dikilmiştir. 60.06 pozisyonunda yer 
alan örme mensucatta ise, pullar 
mensucat üzerine dikilmek suretiyle 
değil basit bir yapıştırma ile tuttu-
rulmuştur. Mensucat üzerine işle-
menin ne şekilde yapıldığı İlave 
gümrük vergisi ve Gümrük vergisi 
açısından önemlidir.
 

 Gümrük vergisi % 8
İlave gümrük vergisi: CİF %20 
(1,25 usd/kg-mak.4,25usd/kg)

52.- 5702.10.00.10.00.- Hindistan ce-
vizi (koko liflerinden El yapımı kilim

53.- 5702.10.00.90.11. - Yünden el 
yapımı kilim

54.- 5810.92.90.00.00.- İşlemeli 
Örme mensucat.

55.- 6002.40.00.00.11.- Eni 30 cm yi 
geçmeyen, ağırlık itibariyle % 5 veya 
daha fazla elastomerik iplik içeren 
fakat kauçuk iplik içermeyenler.

İnceleme

51.- 6307.10.10.00.00.- Diğer hazır 
eşya.
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5806.20.00.10.00.- Eni 30 cmyi 
geçmeyen , Dar dokuma elastomerik 
mensucat. (Örme)

Gümrük vergisi : %7,5
Fark: 5806.- Tarife pozisyonunda 
yer alan, dar dokuma elastomerik 
örme mensucatın, kenarları yapıl-
mıştır (overlok). 6002 pozisyonun-
da yer alan dar dokuma mensucatın 
kenarları overlok yapılmadığından, 
GTİP, İlave gümrük vergisi ve Güm-
rük vergisi farklılığı bulunmaktadır.

 
 

İlave gümrük vergisi : CIF%20 
(min 1,25 usd/kg -mak 4,25usd/kg

5804.21.00.90.00.- Dantela
(Örme-Dokuma veya Kroşe olmayan.) 

Fark: 6003 tarife pozisyonunda yer 
alan Dantel cinsi eşyalar örme yoluyla 
elde edilmiştir. 5804 pozisyonundaki 
Danteller ise örme, dokuma veya kro-
şe (tığ) yöntemiyle değil makine işi ile 
üretilmiş olup İlave gümrük vergisi 
farklılığı bulunmaktadır.

İlave gümrük vergisi : CIF%20 
(min 1,25 usd/kg -mak 4,25usd/kg

5804.21.00.90.00 - Tüller ve di-
ğer ağ mensucat.

Fark: 6003 tarife pozisyonundaki 
Örme kroşe (tığ) mensucat dantel ile 
5804 pozisyonundaki makine işi dan-
tel eşyası arasında GTİP ve İlave güm-
rük vergisi farkı bulunmaktadır.

Gümrük vergisi: %12
Kdv : %8
İlave gümrük vergisi: CİF %30

9615.19.00.00.00. - Saç tarakla-
rı, süs tarakları ve benzerleri; saç 
tokaları, kıvırma pensleri, saç firke-
teleri, bigudiler ve benzerleri ve 
bunların aksam ve parçaları.

Gümrük vergisi : %2,7
KDV : %18
Gözetim : CİF < 15 usd/ Brüt kg

Fark: Dokumaya elverişli madde-
lerden mamul örme giyim eşyası ak-
sesuarları, giyim eşyası parçaları to-
kalar vb. eşyalar 6117 tarife 
pozisyonunda sınıflandırılmakta 
olup dokumaya elverişli maddeler-
den mamul olması yönüyle 9615 ta-
rife pozisyonundaki toka ve benzeri 
cinsi eşyalardan ayrılır. (İlave Güm-
rük vergisi, Gümrük vergisi, KDV ve 
Gözetim vergileri farklılığı.)

İlave gümrük vergisi: CİF %30

6117.80.80.00.39.- Giyim eşyası 
(AKSESUAR)

İlave Gümrük Vergisi : %18

Fark: Örme giyim eşyalarında kul-
lanılan parçalar ile giyim eşyası ak-
sesuarlar arasında İlave gümrük 
vergisi farklılığı bulunmaktadır

 

 

Anti Damping- Çin menşeli. 
CIF: %17,29

5811.00.00.07.00.-Selüloz türev-
leri veya diğer suni plastik maddeler 
emdirilmiş, sıvanmış veya bu mad-
delerle lamine edilmiş olanlar. (Deri 
yerine kullanılanlar.)

Farklar: Dokumaya elverişli mad-
delerden kapitoneli mensucat ile 
deri görünümlü kapitoneli mensu-
cat arasında anti damping vergisi 
farkı bulunmaktadır.

Sonuç:Bu çalışmada çeşitli tekstil 
eşyalarının birbiriyle karıştırıla-
bilecek GTIP’leri incelenmiş olup, 
çalışmanın amacı gümrük muayene 
memurları, gümrük müşavirleri gibi 
alanda çalışan personelin sözkonu-
su eşyaların tarifelerini tespit eder-
ken yaşayabilecekleri karışıklıkları 
önlemektir.  Çalışmada yer alan 
bilgiler yol göstermek amacıyla ve-
rilmiş olup eşyaların doğru tespiti 
gümrük işlemlerinin mevzuata uy-
gun olarak yürütülmesi ve kamunun 
zarara uğramaması açısından önem 
taşımaktadır.

56.-- 6003.30.10.00.00.- Raschel 
danteli (eni 30 cm yi geçmeyen)

57.- 6003.30.90.00.00.- Eni 30cm.yi 
geçmeyen örme veya kroşe mensucat.

58.- 6117.10.00.00.12.- Giyim eşya-
sının diğer aksesuarı , giyim eşyası-
nın veya giyim eşyası aksesuarının 

parçaları.

59.- 6117..90.00.00.12.- Giyim eşyası.- 
(PARÇA)

60- 5811..00.00.19.00. -Kapitoneli 
mensucat.

İnceleme
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Makale



Gazete Haberlerinin 
Tarifelendirilmesi

Bayram DOĞAN
Emekli Gümrük Muayene Memuru

Gümrük Müşaviri 

GTİP. Hayvanlarla çekilen faytonlar. 8716.80.00.10.00 

Elektrik motorlu olanlar, 8711.60.10.00.00

GTİP. Balkabağı. 0709.93.90.00.00

Makale
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Trüf Mantarı GTİP. 0709.59.90.00.00.

GTİP. Pizza, 1905.90.90.00.19 Pişirilmemiş olanlar ise, 19.01 de

Timsah Derisi: GTİP. 4113.30.00.00.00

Makale

Makale
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Halı GTİP. 5701.10

Eroin  GTİP. 

2939.11.00.00.13

Özel tertibatlı araç: GTİP. 8705.90.80.90.18

Antika Biberon GTİP. 9706.00.00.00.00

Makale
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GTIP 0409.00.00.00.11 Petek bal         

GTİP. 0409.00.00.00,12 Süzme bal

Makale

Oyma lahit: GTİP. 9703.00.00.00.00

Kuzugöbeği Mantarı GTİP. 
0709.59.10.00.00

45

AR
AL

IK
 •  

20
19



Tilki kürkü   GTİP. 4302.19.99.00.19

Uyuşturucu Hap  GTİP. 2939.51

Toz kokain GTİP. 2939.71.00.00.11

Makale
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Makale

Kapsül kokain GTİP. 2939.71.00.00.29

3D Yazıcılar GTİP. 8477.80.99.00.11

  GTİP. 0602.90.50.00.00
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Arı Sütü GTİP. 0410.00.00.00.13

Bal Arısı GTİP. 0106.41.00.10.00 Damızlıklar 0106.41.00.90.00

Diyabet Bantları GTİP. 30.04 veya 

30.05 olabilir, yöntem üzerinde 

çalışılıyor.

Suda eriyen poşet   GTİP. 3923.29.90.00.19

Makale
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Makale

Uyuşturucu hap GTİP. 2939.51

Toz kokain GTİP: 2939.71.00.00.11

Mango GTİP. 0804.50.00.00.11
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gumruktv.com.tr

Habersiz Olursanız, Haber Siz Olursunuz.






